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В А М Е Р И Ц І 
П Р Е З И Д Е Н Т НІКСОН МАВ РОЗМОВУ з репрезен

тантами Койгресу, що тривала понад дві з половиною го
дини. Президент вияснював їм різні справи економічного 
порядку, в тому й запропоноване зменшення податків. 
Представники Конгресу, між ними і провідник більшости 
в Сенаті Майк Менсфілд, позитивно поставились до захо
дів Президента, скерованих на оздоровлення економіки 
ЗСА. 

НЮИОРКСЬКА БІРЖА З ВЕЛИКИМ ЕНТУЗІАЗ
МОМ зустріла запропоновані президентом Ніксоном еко
номічні реформи й заходи. На біржі відбулося за один 
день с т и д к і фінансових позитивних операцій, що їх не 
було за останні 179 років. 

У Ф0РТІ МЕК-гаРООН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ судовий 
розгляд справи капітана Ернеста Медіни, обвинуваченого 
в співучастС У вбивстві цивільних в селищі Мілай у В'єт
намі. Однак, усі 9 свідків, як виступили на суді з розпо
відями про" ту масакру, не змогли потвердити, що хтось 
із них бачив у той час капітана Е. Медіну на місці злочину. 

СЕКРЕТАР АРМІЇ РОБЕРТ ФРОЛКЕ ВИДАВ НА
КАЗ, щоб раніше звільнених від суду кількох вояків і 
старшин Армії ЗСА у В'єтнамі знову покликали на пере– 
слухання в суді. Всі вони були в селищі Мілай і, можли
во, причетні до масакри цивільного населення. 

Д В А ^ Л Е Н И АМЕРИКАНСЬКОГО СЕНАТУ ПРИ
Б У Л И з сенатором Едвардом Кеннеді з Індії до Греції. В 
Індії вони з рамени Сенатської підкомісії в справах біжен
ців вивчали становище втікачів з Пакістану, а в Греції 
бажають ознайомитися „із становищем втікачів та з гума
нітарними проблемами". 

Д Р У Ж И Н А П Р Е З И Д Е Н Т А НІКСОНА П Е Р Е Д А Л А 
понад 140 акрів федеральної землі до диспозиції стейту 
Міннесота, який вирішив влаштувати там стейтовнй парк. 
Під час церемонії передачі землі група індіян з 25 осіб 
вигукувала, що насправді та земля біля Форту Снеллінґ 
належить не федеральному Урядові, а індіянам. В Орегоні 
було передано 426 акрів федеральної землі також під пар
ки й місця для відпочинку. 

СЕКРЕТАР ВНУТРІШНІХ СПРАВ Р О Д Ж Е Р С МОР– 
ТОН сповістив, що керівник Бюра індіянських справ Луїс 
Брус знову дістав усі належні йому повновласті. Органі
зація молодих індіян протестувала проти зменшення прав 
Л. Бруса й домагалася більшої участи у вирішуванні влас
них, індіянських проблем. 

- У С В І І І 
АМБАСАДОР ЗСА Д Ж О Р Д Ж В. Б Я П ЗГОЛОСИВ 

в Об'єднаних Націях офіційно внесення до денного поряд
ку найближчої сесії Генеральної Асамблеї ОН, щоб прий
няти до ОН– Комуністичний Китай — „Народну Республі
ку Китаю" - із залишенням в ОН Вільного Китаю — „Ре
спубліки Китаю". Альбанія і 16 інших членських держав 
ОН зголосили вже раніше внесення, щоб прийняти Кому
ністичний Китай з одночасним виключенням з ОН Віль
ного Китаю, 

НА Ж Е Н Е В С Ь К І Й КОНФЕРЕНЦП РОЗЗБРОЄННЯ 
ЯПОНІЯ ЗВЕРНУЛАСЬ до Америки і Советського Союзу, 
щоб вони відновили переговори про заборону продовжу
вати атомові вибухи під землею. Японський делегат Гірото 
Танака нагаврував ЗСА і СССР, що вони дотепер не пе
ревели такої заборони і продовжують перегони в атомово– 
му зброєнні, роблючи підземні експерименти. 

МОСКВА НАМАГАЄТЬСЯ перекупити новий соціа
лістичний уряд Мальти на Середземному морі пропозиці
єю великої економічної допомоги, яка „не порушила б 
ні в чому, суверенности і недоторкальности Мальти". Ко– 
мунізуючяф. прем'єр Мальти Дом Мінтоф переговорював 
з советським амбасадором з Лондону Міхаілом Смірнов– 
ським та признав пізніше на пресовій конференції, що він 
попав у конфлікт з Атлантійоьким Союзом (НАТО), який 
тому ліквідує на Мальті свою головну квартиру. 

СОВЄ^ЙСЬКИП УРЯД ЗАПРОСИВ шестеро жидівсь
ких діячів з Ізраїлю, п'ять мужчин і одну жінку, щоб во
ни прибули з відвідинами до Советського Союзу. Це пер
ший такий жест від 1967 року, коли-то Совстн зірвали 
дипломатичні взаємини з Ізраїлем. Усі ті шестеро жидів 
`— „ліві", але крім одного з них не-комуністи, проте всі 
вони виступали проти політики теперішнього ізраїльського 
уряду. Коментатори вважають, що Москва хоче поліпши
ти свої відносини з Ізраїлем, від якого вона тепер цілком 
ізольована, під час коли ЗСА, підтримуючи Ізраїль і не 
маючи офіційних дипломатичних взаємин з Єгиптом, все ж 
могли в мик. місяці вислати з відвідинами до Єгипту дер
жавного секретаря Вілліяма Роджерса. 

у КЕПІІТАВНІ в ПІВДЕННІЙ АФРІЩІ ПОМЕР АД– 
ріян Герберт, 49-вирічний дентнетичннй технік, після того, 
як відомий оператор д-р Крістіян Барнард перещепив йому 
в одній операції і серце і легені. Хоча пацієнт помер — 
лікарі вважають, що коли він всетакн після такої опера
ції пережив Ще 23 дні, то є шанси на удосконалення тако
го експерименту. 

Тенісові і ллавацькі першості УСЦАК 
відбудуться на Союзівці 

Джерзі Ситі, Н.Дж. — По
над 200 змагунів і змагунок 
— тенісистів і плаваків — 
стануть до змагань на Сою
зівці за першості Україн
ської Спортової Централі 
Америки і Канади (УСЦАК) 
та за нагороди УНСоюзу під 
час триденцого ,.вікенду" 
Дня Праці, 4 - 6 вересня ц.р. 
У змаганнях, що їх влашто
вує Карпатський Лещетар– 
ський Клюб; можуть брати 
участь змагунн і змагунки, 
яких спортові товариства є 
членами УСЦАК. 

Тенісові змагання прохо
дитимуть в групах чоловіків, 
сеньйорів, жінок, юнаків і 
юначок та хлопців. Зголо– 
ціення до змагань, враз із 

впнеовим S3.50. слід висила
ти до провідника турніру 
інж. Богдана Рака на адре
су: 43-21 49th Street, Long 
Island City, N.Y., 11104; те
лефон: (212) TW 8-76S5, до 
понеділка, 23-го серпня ц.р. 

Початок змагань у всіх 
групах, за виїмком чолові
ків, в суботу, 4-го вересня, о 
год. 10-ій ранку. Згідно із 
зміненим форматом змагань, 
введеним вперше цього року 
З уваги на велике число уча
сників турніру, розгривкн в 
групі чоловіків розпічнуться 
вже в п'ятницю, 3-го верес
ня, о год.-10-ій ранку. Згідно 
з рішенням тенісової комісії 
УСЦАК, шістнадцять змагу– 
(Закінчення на crop. - И " / 

П Р Е З И Д Е Н Т НІКСОН В АКЦІЇ 

Президент Рнчард М. Ніксон під час свого виступу на 
прийнятті/ влаштованому католицькою організацією ,,-'Ін– 
царя.ми Колюмба" у вівторок 17 липни ц. р. в Ню Норку. 

Робітничі спілки відкидають заклик 
уряду, щоб припинити страйки 

Ню Иорк. — Робітничі 
спілки, які започаткували і 
продовжують страйки в різ
них місцевостях і стейтах 
ЗСА, відмовилися виконати 
вимогу Уряду, щоб припи
нити ці страйки в періоді 
90-денного тривання вста
новленого през. Ніксоном 
заморожений цін і заробіт
них платень. Проводи інших 
робітничих спілок, які під 
сучасну пору не страйкують, 
виступили з" пересторогою, 
щоб Уряд в ніякому випад
ку не продовжував реченця 
цього заморожений поза да
ту 12 листопада, значить, 
п о з а , нстановлеиий /період. 
БільїпіСтІГтірОТІдників робіт– 
,ничих спілок висловилася 
критично про заходи уряду 
спрямовані на боротьбу з ін
фляцією і для її припинен
ня. Президент спілки Об'єд
нані Автомобільні , Робітни
ки Леонард Вудкок висту
пив з попередженням, що 
його спілки відмовиться внз 
навати дійсність контрактів, 
підписаних нею з автомобі
льними -компаніями, якщо 

тривання періоду заморо– 
ження буде продовжене і 
якщо робітники не будуть в 
цьому періоді одержувати 
підшийок, заґарантопаннх 
цими контрактами. Водночас 
із цим. Гаррі Брнджес, відо
мий із своєї непримиреннос
ті! і крайніх поглядів про
відник портових вантажни
ків на заході ЗСА. подав до 
відома, що його спілка не 

і буде продовжувати страйк, 
започаткований нею уже 48 
днів тому. Президент АФП– 
КІО Джордж Міні, дуже по
дратований заявою секрета
ря праці Годжсона, що вів 

Міні -^де^іестав. розуміти^ ^ Канберра. Австралія. 
потреби й бажання амери 
папських працюючих чоло
віків і жінок, прибув до Ва
шингтону для зустрічі з 
представниками уряду, яка 
мала відбутися в четвер 19 
серпня і під час якої Міні із 
його 35-членною екзекутив
ною радою мали виступити 
гостро проти нібито дискри
мінаційних у відношенні до 
робітництва заходів федера
льного уряду. 

Генеральний Контролер ЗСА вимагає, щоб 
уряд ознайомлював Конгрес із змістом 

домовлень про мілітарну підтримку 
Вашингтон. — Генераль

ний контролер ЗСА Елмер Б. 
Стате видав розпорядок, щоб 
асигнування з федеральної 
скарбниці на мілітарну допо
могу для закордону були 
стримані з днем 1 вересня ц. 
p., в тому випадку, якщоб у– 
ряд не передав для ознайо
млення і на розгляд конгре
су текстів секретних домов
лень чи й договорів, що сто
суються цієї допомоги. В по
літичних колах трактують 
цю вимогу генерального ко
нтролера, як видатну пере
могу сенатської комісії для 
закордонних справ, яка ма
ла часті зударн з урядови
ми чинниками в справі одер

жування секретних докумен
тів. В розпорядку генераль
ного контролера встановле
но, що уряд мусить переда
вати свої пропозиції на мілі
тарну допомогу разом із док
ладними плянамн. або ж 
президент Ніксон мусить з'я
сувати формально, на пись
мі, причини й конечність у– 

Франція пропонує створити монетарну 
систему незалежну від доляра 

; Париж. — Між Францією 
і Західньою Німеччиною не
ма ще повної згоди щодо за
ходів, яких треба вжити у 

,ЗД',язку з реформами прези
дента Ніксона, між якими є 
Відірвання „ закордонного" 
доляра, себто американської 
валюти в руках закордону, 
НЇД^парнтету золота. Захід– 
Яя Німеччина п р о п о н у є 
дрийняти „пливку" моне
тарну політику, яку вона за
стосувала v себе від травня 
ц. р. Франція тримається 
принципу, що вартість кож– 
Вої валюти повинна 5утн 
згори устійнена й непоруш
на, у реляції до золота, та 
пропонує ствернтн нову між
народну монетарну систему, 
яка спіралась би на устійне– 
иому курсі крайових валют 
у реляціях до золота, але 
в незалежності від вартості! 
'Доляра. На четвер 19 серпня 
була призначена конферен
ція міністрів фінансів шіс
тьох західньр-европейських 
членських держав Европей– 
ськоі Економічпої Спільно
ти, себто Франції. Зпхідньої 
Німеччини. Італії. Бельгії, 
Голландії і Люксембургу-" 
Запрошено туди також чоти
ри держави, які бажають 
робІ приступити до Европей– 
ської Економічної Спільио– 
Т!гги: Британію. Ірландію, 
Норвегію і Данію. Британія 

^J^ll^lATJ^J^^b^m^ 1IlQ "Рибуде на ту 
конференцію канцлер скар

бу Антоні Барбер. Чотири 
скандинавські держали -
Швеція, Норвегія, Данія і 
Фінляндія — відбули кон
ференцію своїх міністрів фі
нансів і директорів держав
них банків і заявили, що во
ни в цій справі будіть по
водитись солідарно. У Фран
ції президент Жорж Помпі– 
ду перервав літні ферії і 
приїхав до Парижу на кон
ференцію у справі монетар
ної кризи, спричиненої аме
риканськими реформами, з 
прем'єром Жаком Шабан– 
Дельма і міністром фінансів 
Валері Жіскард Д'Естень. З 
західньо-европейськнми мі
ністрами фінансів і фінансі– 
стамн переговорює амери
канський заступник секре
т а р скарбу Пол Фолкер. Я– 
понськнй амбасадор у Ва
шингтоні Нобогіку Ушіба 
відвідав секретаря скарбу 
Джоца Коннелі і висловив 
йому глибоке стурбування 
Японії з приводу підвищен
ня на 10 відс. мита на всі 
імпортовані до ЗСА з закор
дону товари. Всі ці події 
вказують, що покищо про
довжується міжнародний за
колот у зв'язку з реформа
ми, що їх проголосив прези
дент Ніксон в минулу неді
лю. Промовляючи в Спрінґ– 
філді. Ілл., в минулу сере
ду 18 серпня, президент Р. 
Ніксон заявив вперше, що 
треба „перевірити вартість 
валют у світі". 

Австралія і Нова Зеляндія відкликують 
свої війська з В'єтнаму 

Австралійський прем'-р Віл– 
ліям МекМегон проголосив, 
що в найближчих місяцях 
будуть відкликані з Півден– 
го В'єтнаму всі австралійсь
кі вояки, що перебувають 
там на протнкомуністичному 
фронті. Австралія мала там 
8.000 вояків, з яких 2.000 
вже відкликала. Таку саму 
заяву склав прем'єр Нової 
Зеландії Кейт Голіок щодо 
перебуваючих у В'єтнамі ще 
264 вояків. Це половина пер
вісного н о в о з еляндського 
контнґенту військ у В'єтна
мі. Обидва названі прем'єри 
підкреслили, що південно– 
в'стнамська армія здатна 
ЕЖЄ обсадити позиції тих чу
жоземних вояків. Австралія 
і Нова Зеляндія прислали 
були свої війська до В'єтна
му на основі свого союзу з 
Америкою, опертого на до
говорі взаємної безпеки і до
помоги з 1931 року. Назва
ний вгорі австралійський 
прем'єр обіцяв давати далі 
фінансову допомогу Півден– 

ділювання такої чи іншої мі 
літарної допомоги. Ще 29-го І йому В'єтнамові у висоті 28.-
лнпня ц. р. сенатська комісія 000.000 дол. на найближчі 
для закордонних справ вирі– три роки. Австралія втратн– 
шнла 15 голосами проти 01 ля у В'єтнамській війні 410 
скасувати всю мілітарну до– вбитих і 2.343 ранених. Авс– 
помогу аж до часу, поки де– і тралійські ліберали й ліва 
партамент оборони не пере– і молодь раз-ураз демонстру– 
дасть комісії для ознайом– j вали проти участи у В'єт– 
лення вимаганих нею секре– І камській війні. Прем'єр Мек– 
тннх документів. Мегон заявив тепер, що з 

закінченням, участи Австра
лії у В'єтнамській^ вТЙнї Вій
ськова служба в австралій
ській армії буде скорочена 
з двох років До 18 місяців. 
Філіппіни вже відкликали 
своїх 2.000 вояків з В'єтна
му, Таі (Сіям) відкликав 
вже 6.000 вояків і решту 
стільки само відкличе в на
ступному році, а Південна 
Корея відкликала з свого 
50.000-го контигенту поки
що тільки 10.000. Австралій
ці й новозеландці залишать 
у Південному В'єтнамі своїх 
військових інструкторці. 

ЖУРНАЛ 
ПРАВОСЛАВНОЇ МОЛОДІ 

Міннеаполіс. — При укра
їнській православній церкві 
св. Михайла виходить з ра
мени Ліґн Української Пра
вославної Молоді журнал -
місячннк під назвою „Юка– 
дет" — виключно англійсь
кою мовою. В числі з серп
ня надруковано промову є– 
пнекопа Марка про 50-ліття 
відновлення У А П Ц е рквн. 
статтю про Лесю Українку. 
переклади на англійську 
кількох українських народ
них казок, короткі вістки то
що. Головним редактором 
цього цнклостилевого ви
дання на 24 сторінки z Ки
рило Крочалк. 

ІНФОРМУЮТЬ СВІТ ПРО ЗАГРОЗУ КОМУНІЗМУ ДЛЯ ЛЮДСТВА 
Як уже повідомлялося, в ! 

днях від 21 До 25-го липня і 
відбулася в Манілі на Філіп
пінах чергова Конференція 
Світової ^Антикомуністичної! 
ЛІГИ з активною участю ук
раїнців, як у самій конфе
ренції, так і відбутих з цієї 
нагоди імпрезах та телеві
зійному панелі: ..Що нарід 
хоче знати", фрагмент яко
го і видно на цій фотознім– 
ці. Сндять^зл іва ) : Ку Ченґ– 
канґ, колишній конгресмен 
Джадд (ЗСА), сенатор Казе– 
мі (Іран) сенатор Тевотоґ– 
лю (Туреччина), переклада
чка Уаніта Кастро (рідна се
стра кубинського диктатора 
Фіделя), п-і Радзе, п-і С. Ля– 
ген, п-іЧІлГава'Стецько, Оса– 
мі Кубакі (Японія), свяще
ник Кеинет Джозеф (ЗСА), 
Р. Сваруст (Індія) та іа. 

УНС ЗДОБУВАЄ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ 
ТЕРИТОРІЇ КАНАДИ: ЗАСНОВАНО 

НОВИЙ ВІДДІЛ УНС В ЄЛЛОВНАЙФ 
Едмонтон (В.Д.) . — Важ

ко було повірити, що далеко 
від осередків нашого україн
ського життя, у далеких 
Північно-Західніх Територі
ях Канади, живуть, працю
ють і розвивають своє жит
тя наші українські люди. 
Тому нехай і не дивує чита
ча заголовок цієї інформа
ції. УНС направду здобув 
далекі простори Північно– 
Західньої Канади! В цей 
сам час, коли американські 
астронавти з Аполло-15 від
кривали таємниці поверхні 
Місяця, „астронавти" УНС 
на нашій любій плянеті-Зсм– 
лі відкрили самітну, зате 
гарну і щнру українську 
громаду добрих людей у да
лекій столиці цих просторів, 
місті Єлловнайф, заякорив

ши там прапор УНС створен
ням нового Відділу УНС. 

Понад тисячу миль від Ед
монтону, недалеко вже від 
Юкону і Аляски та навіть 
від нашого „сусіда" СССР, 
Єлловнайф тільки недавно 
став столицею цих безмеж
них просторів, які станов
лять цілих 40 відсотків про
вінції! Канади. Території ЦІ 
управляються ще комісарнч– 
внм порядком, але їх меш
канці вже думають про де
мократичне упорядкування 
правління та більшу автоно
мію від Оттави. Озера, ліси, 
копальні (золото, срібло, ні
кель) і багато інших під
земних багатств, є основою 
жнття-буття населення. Озе
ра і ліси - це риба і лісо– 

(Закінчення на crop, -H"J 

В Чикаго відновлено видавання місячника 
„Самостійна Україна" 

Чикаго. — 3 датою сер
пень 1971 року появилося 
тут 1-ше і 236-е з черги чис
ло відновленого органу Цен–! 
тральної Управи ОДВУ „Са– і 
мостійна Україна". Появ– | 
лявся цей журнал, як місяч– | 
ник протягом двадцять і і 
двох років. Починаючи з 19-
48 року він виходив найпер– 
ше у Вінніпегу в Канаді,І 
згодом у Ст. Пол у ЗСА і ЗІ 
1950 року аж до листопада! 
1968 року у Чикаго. Почат
ково була визначена „Само
стійна Україна", я к орган 
державницької думки - мі
сячник культури, політики і 
суспільного життя, і згодом. 
З 1955 року а ж до 1968, л к 
орган Об'єднання Держав
ного Відродження України. 
Видає відновлену „Самос

тійну Україну" Видавнича 
Спілка в Чикаго і я к голов
ний редактор підписує її Ми
хайло Панасюк. На зміст 1-
го числа склалися такі ма
теріали : передрук с т а т ті 
Миколи Зерова „Леся Укра
їнка", уривок із книжки ген. 
М. Кдпустянського „Здобут
тя Ки:ва", статті М. П. „У 
50-річчя УВО". М. Панасю– 
ка „Живий Ізраіль. хоч і в 
Вавнлоні" (на марґінесі зма
гань за помісиість УКЦерк– 
ви), К-о „Про естетику", В. 
Різника „70-річчя інж. Ст. 
Куропася". присвячений Ст. 
Куроцасеві вірш Т. Курпіти. 
як також хроніка з життя 
УЗХ й ОДВУ. Адреса редак
ції й видавництва': 'Indepen
dent Ukraine. 2315 West Chi
cago Ave., 111. 60822. 

Андрій Дворянський співатиме цієї 
суботи на Союзівці 

Союзівка, Кергонксон. — 
Цієї суботи, 21-го серпня, в 
рямках щотижневих куль– 
турно-мистецькнх імпрез пі
сля вечері, виступить наш 
оперовий співак, соліст Мет– 
рополітальної опери Андрій 
Добрянськин, якому аком– 
паніюватнме на фортепіяиі 
піяніст Роман Стецура. На 
цій самій програмі висту
пить також в інтервалах 
танцювальний ансамбль Со– 
юзівкн під проводом Романа 
Строцького, що з початком 
цього місяця одушевляв сво
їм мистецтвом тисячі гостей 
на Українському Національ
ному Фестивалі Канади в 
Давфині. 

В неділю, 22-го серпня, 
відбудеться вечір, присвячс– 

Андрій Добрянськяй 

ниїї 100-річчю з дня наро
дження Василя Стефаника. 
Виступатиме відомий наш 
мнетець слова, маестро Єв
ген Курило. 

УКРАЇНЦІ у мильнім СВІТІ 
З'ЇЗД ЕТНІЧНИХ Г Р У П 

В ОНТАРІО 

Торонто. — 3 ініціативи 
провінційного міністра і се
кретаря Онтаріо Івана Я– 
ремка. в Торонті цісї осени 
буде скликаний з'їзд пред
ставників етнічних спільнот, 
які населюють ту велику 
провінцію, крім англійців і 
французів. На з'їзді розгля
датимуть можливості збере
ження н дальшого розвитку 
різних національних мов і 
культур та збереження на
ціональних традицій. Пред
ставники українців візьмуть 
активну участь у тому з'їзді, 
дату якого буде подано тро
хи згодом. 

НОВА ІІРДЦЯ 
СКУЛЬПТОРА ЛЕОНІДА 

МОЛОДОЖАЦШІА 

Торонто. - Видатний ук
раїнський скульптор у Кана
ді Леонід Молодожанин, ав
тор проекту пам'ятника Та
расові Шевченкові у Ва
шингтоні, з повним успіхом 
виконав нову замовлену 
працю, створивши пам'ятник 
піонерові канадійської авія– 
ції на канадійській Півночі. 
У дні 7-го липня ц. р. міні– 
стер транспорту федерально

го уряду Канади II. Джемі– 
' он відкрив в Ди Па у Мані– 
тобі новий аеродром і на нім 

пам'ятник одному з най
перших піонерів авіації на 
Півночі Канади, пілотові То
мі Ламбові. виконання Лео
ніда Молодожаннна. Томі 
Ламбо заснував північну ле– 
тунську компанію, яка діє й 
нині і яку ведуть tenep його 
сини. Леонід Молодожанин є 
також автором проекту ве
ликого пам'ятника Тарасові 
Шевченкові в Аргентині, що 
буде відкритий в Вуенос Ай– 
ресі в грудні цього року. 

ОЛЕНУ ВАСИЛЕВУ 
ПОТОВКЛО АВТО 

Дня 4-го серпнч^ввечорі. 
напередодні свого від'їзду з 
вакацій на Флориді відома 
наша письменниця Олена 
Васнлева зі своєю знайомою 
переходила в у л и ц і в Маямі 
Біч і в той час на ,них на
їхало авто та обі дуже по
товкло. В результаті пані О. 
Васнлева лежить в шпиталі 
і невідомо, як довго, візьме 
лікування ран, переломів та 
потовчень. До недужої мож
на писати на адресу: Mrs. 
О!епа Vasyleva, Mount Sinai 
Hospital, Room 365, Warren 
Pavilion, 4300 Alton Road, 
Miami Beach, Florida. 
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Добробут у ЗСА і закордон 
Дня 15-го липня ц. р. Ніксон заскочив світ своєю зая^ 

вою. що отримав і прийняв запрошення поїхати з відвіди
нами до Пекіну, а в рівно місяць, пізніше, 15-го серпня ц. 
р. він'потряс світом новою .„бомбою", цим разом суто еко
номічного характеру: проголошенням нової американсь– 
останніх 40 років". Заколот, який счинився в столицях За– 
остзнніх 40 років., Заколот, який счинився в столицях За– 
хідньої Европн і в Японії та в країнах, залежних від цих 
високорозвннених держав: — знижка акцій на закордон
нях біржах, гарячкові наради міністрів народного госпо
дарства і фінансів, глибоке стурбування закордонних про
мисловців і торгівців — все це засвідчило ще раз про ие– 
летенський вплив, що його має Америка у чужинецькому 
економічному світі. 

Економічні реформи Ніксона скеровані на припинен
ня інфляції в ЗСА, ліквідацію безробіття, відбудову дові
р'я до доляра і американської господарки. Але осягнути 
це можна з деякими пожертвами також закордону. Коли 
не допомогли заклики до закордонних експортерів, зо
крема та особливо японських, щоб вони самі добровільно 
обмежили масовий вивіз своїх виробів до Америки, які під
ривають р'ізні галузі американського промислу та посе
редньо спрчияюються до зросту безробіггя, Президент на– 
алав. 10 відсотків податку на більшість імпортованих про
дуктів. Водночас, щоб протидіяти зростові дефіциту плат– 
ничого балянсу ЗСА і припинити спекуляцію доляром за 
кордоном, Ніксон припинив обмін долярів у закордонних 
руках на золото, що породило здогади, що ЗСА будуть 
девальвувати доляра. 

Деякі закордонні часописи заареагували порадами, 
щоб повести супроти ЗСА „відилатні репресії" — накла
денням високих мит на американські товари та підвищен
ням своєї валюти у реляції до доляра. Тверезі голоси 
звернули увагу, що митна війна вдарила б по всіх, які 
вели б її, та що сам Ніксон підкреслив, що Америка хоче 
бути й надалі „вартісним торговельним партнером". Зреш
тою, санація економіки в Америці межить також в інтере
сі всього закордону. Чим більший буде добробут в Аме
риці, чим сильнішим буде американський доляр, тим біль
ше буде у світі туристів з Америки і тим вартнішим буде 
американський покупець. 

П. Феденко 

СТРАХ ПЕРЕД „СТАРШИМ БРАТОМ" 

„Магічна" формула 
У видатного російського поета для дітей Корнія Чу– 

ковського, до речі — українця родом, Корнійчука, є ві
дома поема „Тараканіще", про те, як усі звірі й птахи 
боялись вусатого таргана, але прилетів горобець, не зля
кався, клюнув — „і нестало таргана". 

Щось подібне нині діється з так званим комунізмом. 
Тотальна більшість людства його не бажає, заперечує, від
кидає те перестаріле „вчення", — а комунізм живе і на
віть експансіонує. На Західній півкулі до Куби активно 
долучується тепер Чіле, в деяких інших південноамери
канських країнах військо провадить завзяту боротьбу з 
комуністичними заколотниками - партизанами. І немає 
„горобця - молодця", яий наважився б „клюнути", щоб 
нестало страховища. Між ін„ у поемі Чуковського, виданій 
за Сталіна, був виразний натяк на того кривавого вождя, 
але натяк такий прозорий, що цензори не додумались 
і не знайшли „зради". 

Щоб „клюнути" так званий комунізм, не треба війни, 
якої й так ніхто не бажає. Війна необхідна лише там, де 
червоні імперіалісти вдаються до агресивного акту, як то 
було в Кореї, або' тепер у В'єтнамі. Щоб вибивати грунт 
з-під комуністичного „вчення", а отже й захоплення ки
мось на Заході комунізмом, треба всімн легальними спо
собами вияснювати народам вільного світу, що комунізм 
— це блеф. Все, що проповідував Маркс - Енгельс, вияви
лось нереальним: у СССР робітники стали наймитами, се
ляни — колгоспними .рабами, інтелігенція змушена за 
заробітну платню говорити те, в що не вірить. Витвори
лась там каста „совбурів" — совєтської буржуазії, партій– 
ців і бюрократів, які нічого спільного не мають з „кому
ністичним вченням". СССР на практиці показав, що за 
комунізму не можна розв'язати ні національного, ні СО
ЦІАЛЬНОГО, ні інших питань. Та й не це головне. Найго
ловніше те, що до народів світу треба донести одну вели
ку правду: Росія лише прикривається комуністичним 
„вченням", а насправді розбудовує власну імперію, вис
тавляючи Макса. як приманку. „Магічну" формулу кому
нізму треба поборювати найбільш звичайною правдою, яка 
раніш чи пізніш, а все одно затріюмфуе. 

Мюнхен. — Коли між Ва
шингтоном і Пекіном почав
ся „політичний флірт", і 
президент Ніксон висловив 
свою охоту прозідати вождів 
комуністичного Китаю в їх 
країні г то було чути голоси 
в деяких органах світової 
преси, мовляв, американсь
кий президент збирається 
„на поклін" до Мао. Москов
ська преса і радіо непри
хильно оцінюють кнтайсько– 
амернканське повідомлення 
з 17-го липня ц. р. про май
бутню подорож Ніксона до 
Китаю. Московська критика 
обертається не так проти 
„американського імперіаліз
му", а бере під обстріл ки
тайських комуністів, що не
давно були для Москви 
„братами навіки". 

Кремль перше дав днрек-– 
тнвн своїм сателітам (поля
кам, мадярам, болгарам то
що) нападати на китайсь
ких комуністів за їх „тайне 
порозуміння з імперіаліз
мом". Але вже 25 липня 
московська „Правда" прине
сла велику статтю І. Алек– 
сандрова про „дійсні намі
ри'' Вашннтону й Пекіну. 
Автор статті пише, що ЗСА 
і Китай пробують робити 
„натиск" на Москву, але, 
мовляв, ця політика не реа
лістична. В тій самій газеті 
з 27-го липня знаходимо пе
ресторогу Пекінові й Ва– 
шинтонові: мовляв, комбіна
ції в міжнародній політиці, 
спрямовані проти інших у– 
рядів, неминуче приносять 
шкоду тим, що таку політи
ку починають. 

Чим пояснити охоту вож
дів комуністичного Китаю 
нормалізувати свою політи
ку відносно Америки? На це 
дав відповідь відомий жур
наліст Едґар Снов у тижне
вику ,,Лайф" з 30-го липня. 
Він мав розмови з провідни
ками Китаю, теж і з Мао. 
Снов прийшов до переко
нання, що комуно - китайсь
кий уряд своїм контактом з 
Вашингтоном хоче поліпши
ти свою військову позицію 
супроти СССР. Московська 
„Правда" додає до цього, що 
Мао хоче цим техс „вплива
ти на СССР та його зовніш
ню політику". 
і Треба ствердити: домаган
ня китайців змінити кордо
ни між СССР і Китаєм на 
користь „серединної імперії" 
викликали ворожнечу між 
Москвою і Пекіном. Ворож
неча загострюється також 
через „ідеологію": Кремль 
уважає себе за носія право
вірного ,,макензму - лені
нізму" ; натомість Мао це за
перечує. Він називає мос
ковських вождів відступни
ками, ревізіоністами і подіб
ними „страшними" слова
ми. 

В Москві мають слово в 
політиці теж генерали. Во
ни знають, що китайські 
спеціалісти виробляють ато
мові бомби й ракети у все 
більшій кількості. В СССР 
ведеться в пресі (навіть УІ 
поезії) і, очевидно, на зак– | 
ритих мітингах пропаганда 
проти „жовтої небезпеки". 
Чи схоче Москва викорис
тати свою перевагу над Ки
таєм, щоб зліквідувати Мао 
і. посадивши в Пекіні „сво
їх" китайців, зробити Ки
тай - своїм сателітом, ніхто 

АЛЬЯНС МОСКВИ З УСТАШАМИ 

не може вгадати. Але Мао 
знає свою воєнну слабість 
супроти Москви, тому му
сить бути на сторожі. Ки– і 
тайці готові помиритися з( 
американським „паперовим, 
тигром" і з таким „ренега– j 
том марксизму - ленінізму" 
як югославський Тіто... 

Само собою, в Москві j 
„скоса поглядають'' на дру– j 
жні зв'язки П е к і н у з ! 
Румунією та Югославією, j 
Маневри армій совєтського і 
бльоку (без участи румунів) , 
на Угорщині і (запляновані) 
в Болгарії при кордонах Ю– 
ґославії, викликали велику! 
тривогу в тій країні. Провід– і 
нмки Югославії заявляють 
про свою рішучість битися j 
проти агресії „братніх кра
їн". Можна, однак, думати, 
що. Югославія не попаде^ в 
московську неволю: держа-і 
ви НАТО, в першу чергу А-| 
мерика, не допустять, щоб 
військо СССР захопило юго
славське побережжя Адрій– І 
ського моря. 

Ситуація Румунії небез– і 
печніша: румуни знаходять–! 
ся ,,в пащі лева"; площа! 
маневрування у них дуже і 
невелика. Румуни не допус–' 
кають маневрів армії совєт– 
ського бльоку на своїй тери– j 
торії, бо бояться, ЩО „ГОСТІ" j 
схочуть залишитися в чужій 
хиті назавжди. Москва за( 
це політично ізолює Руму
нію : нарада комуністичних 
провідників С о в є тського 
бльоку, закінчена цими дня
ми, відбулася без румунсь
ких делегатів. В Москві з 
гнівом ставляться до друж
ніх зв'язків Румунії з кому
ністичним Китаєм: Румунсь– 
ський лідер Чаушеску, їду
чи з Китаю додому, зупи
нявся був у Москві, але йо
му не влаштували прийнят
тя, він мав коротку розмову 
з Косиґіннм на стації. 

Страх перед „старшим 
братом'' звелів румунським 
провідникам загострити свій 
режим: натиск на літерату
ру й мистецтво, нові тягарі 
на селянство і т. д. Чаушес
ку не хоче, щоб Москва ви
нуватила його за „лібера
лізм", бо знає, як кінчилася 
ліберальна політика Дубчеіг 
ка в Чехо - Словаччині. Тез^ 
в господарській політиці ру? 
мунн пішли на уступки Мос–! 
кві: вони мусять обмежува-j 
ти свою незалежну еконот 
мічну політику на користь Tj 
зв. Господарської взаємної 
допомоги, що є під команА 
дою Москви. Але чи це вря^1 

тує румунів? Коли в Моск-і 
ві вирішать поставити Руь 

мунію на один рівень з Че
хо - Словаччиною, то ніхто 
n світі не буде воювати зі 
совстською армією. Чи буде; 
боронити Америка комуніс
тичний Китай, коли б Bpèrv 
жнев послав своє військо1 

проти армій Мао? 
Страх перед московським^ 

„старшим братом'' не дав 
спокою комуністичним вож
дям сусідніх країн. 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ 
К Н И Ж К И І ГАЗЕТИ, Б О 

ЧАСТЕ ЧИТАННЯ. В Е 
Д Е ДО ПРОСВІТИ, А 
П PC СВІТА - Ц Е СИЛА. 

Для комуністичної Моск
ви будь - які ідеологічні рі
зниці чи розбіжності не гра
ють на практиці ніякої ро
лі. Вже 1939 року, встанов
ляючи союз із Гітлером, 
Москва довела, що — не зва
жаючи на пропаговану на 
словах непримиренність між 
совстськнм комунізмом і ні
мецьким націонал - СОЦІАЛІЗ
МОМ чи італійським, фашиз
мом — вона спроможна не 
тільки знайти спільну мову, 
але й тісно співпрацювати з 
нарєдовбивчим г і тлерівсь– 
кнм тоталітаризмом. У про
довжуваній в останні десяти
річчя совстській пенетрації й 
інфільтрації на Близькому 
Сході совєтські агенти і 
специ від підривної активно
сті! використовували всебіч
но допомогу й досвід націо
нал - СОЦІАЛІСТИЧНИХ втіка– 
чів перед судом - ^ реєстро
ваних злочинців. Тепер же, 
згідно з публікованими в 
Західній Европі ревеляція– 
ми — комуністична чи точ
ніше тоталітарна Москва, 
готуючись до агресії на нес
лухняну їй Югославію, пі
шла на тісну співпрацю з 
хорватськими усташамн — 
тобто хорватськими націона
лістами - сепаратистами. 

Хто такі у ста ш і — відомо 
з історії 1930-пх і 1940-их 
років, коли хорватські неза
лежники, створивши націо
налістичну о р г а нізацію 
„Грватски домобран", назва
ли себе за прикладом бор
ців за звільнення від турець
кого ярма усташами і запо
чаткували терористичні дії 
проти югославського режи
му, вбиваючи між іншими 
1934 року в Марсеї югослав
ського короля Олександра. 
Під час другої світової вій
ни усташі під проводом Ан– 
те Павеліча співпрацювали 
з німецькими окупантами 
Хорватії і Сербії. „Большая 
советская еициклопедия" на
зиває усташі „членами хор
ватської4 фашистської, теро
ристичної організації", які 
..У період другої світової вій
ни находилися на службі у 
німецьких й італійських за
гарбників". 

Сьогодні з цими послідов
никами Павеліча, „терорис
тами і вислужииками ні
мецького й італійського фа
шизму", згуртованими в під
пільній організації за кор
донами Югославії, співпра
цює тісно комуністично Мос
ква, підтримуючи їх матері– 
яльнг і політично. 

Як виходить з ревеляцій, 
опублікованих у швейцарсь
кому часописі „Цайт Більд" 
з ЗО червня ц. p., провід ор
ганізації усташів, що його о– 
чолюе тепер колишній спів
робітник Анте Павеліча, д-р 
Бранко Єліч, президент 
^Хорватського Національно
го Комітету", із осідком у 
Західньому Берліні, налаго
див зв'язки й порозуміння з 
компетентними чинниками в 
Совєтському Союзі та в ін
ших „народно - демократич
них країнах" і сподівається 
одержати від них допомогу 
у визволенні Хорватії із ю– 
ґославського ярма. 

Названий Д-р Бранко Єліч. 
у своїй промові, виголоше
ній 17 квітня ц. р. на зібран
ні хорватських усташів у 
Мюнхені й опублікованій 
згодом в їхньому органі 

„Грватска Држава", не на
зиваючи, правда, Совєтсько
го Союзу, протеж за текстом 
цілком виразно підтвердив 
факт сучасної співпраці ус
ташів з Москвою. „Ми про
бували всяко — казав Єліч, 
— заякорити хорватське пи
тання на міжнародній пло
щині і свідомо уникали то
го, щоб розв'язувати це пи
таная на „югославській пло
щині"... Я повинен тут ска
зати, що' в цьому нашому на
маганні ми вже понад 18 мі
сяців тому добилися довір'я 
офіційних представників од
нієї закордонної держави. У 
ведених розмовах ми встано
вили користі з такої розв'яз
ки і вирішили започаткува
ти новий політичний курс. 
Це не при йшлося нам легко, 
головно з ідеологічних при
чин. Але мн стали перед ди
лемою або, не зважаючи на 
всі наслідки, заявитися за 
революційною хорватською 
політикою, або рішатися і на 
„принципову політику" де
мократії, що було б рівно
значним з дальшим тупцю
ванням на тому самому міс
ці. Ми рішилися на першу 
розв'язку, на революційну 
хорватську політику і то з 
усіма консеквенціями, які 
випливають з того. Я мушу 
підкреслити, що ми більше 
як задоволені із дотеперіш
ніх" успіхів". В дальшому Є– 
ліч заявив, що він і його ор
ганізація не мали чого че
кати від ЗСА чи Заходу, бо 
всі цї держави підтримують 
,зеликосербську гегемонію". 
У змаганні до поставленої 
його організацією мета, тоб
то, до створення „Хорватсь
кої соціялістинної нейтраль
ної республіки" усташі одер
жали — за словами-Єліча — 
підтримку „певних міжна
родних чинників" і дуже ті
сно співпрацюють з хорват
ськими комуністами, що по
винно бути „гарантією успі
ху". 

Сказано ясно ft виразно. 
Пітримку й допомогу у сво
їй боротьбі сподіваються хор
ватські усташі одержати від 
Москви. 

П і д твердженням цього 
може бути й надрукована в 
цьому ж часописі ,,Грватска 
Држава" к о р еспонденція 
Славка Новака із Москви, 
в якій говориться про зро
зуміння для хорватських 
змагань збоку „угорських 
товаришів" і стверджується, 
що пляни про проголошення 
„Дня Ікс" для оборони Хор
ватії доходять до свого кін
ця і що до операційного 
штабу в столиці Словаччини 
Братиславі увійшло двох 
хорватських військових фа
хівців. „Це — за словами 
Новака — є єдиною гаран
тією плюралістичного ха
рактеру майбутньої Хорва
тії, соціялістичної, невтраль– 
ної і суверенної держави, 
границі якої сягатимуть від 
Трієсту до Дунаю і Дріни. 
Такі перспективи були під
тверджені нам цими днями 
так у Москві, як і в Софії і 
в Братиславі, і ми сподіває
мося цього також з Буда
пешту". 

І промова Єліча і корес
понденція Новака доводять, 
що співпраця усташів з 
Москвою стала вже довер
шеним фактом. У своїй усе 
більше виразній розгрі з 

ГОЛОСИ ЧИТАЧЕМ 

ЧИ ПОТРІБНІ НАМ ПІРАМІДИ?, . 
Таке питання поставна я новим навантаженням до то– 

собі, коли прочитав у „Сво^ 
боді" з дня 2-го липня ц. 
р. статтю проф. Яр. Рудниць– 
кого „На шляху координації 
наукової дії".. 

Коли ж йдеться про її 
суть, про потребу Й доціль
ність творення „Української 
Наукової Ради у вільному 
світі", тобто ще одної піра
міди у структурі нашого су
спільно - громадського жит
тя у діяспорі, то у мене, як 
суспільно - громадського ді
яча, виринають дуже поваж
ні сумніви щодо того. 

Чотири роки тому ми ство
рили основну піраміду — 
Світовий Конгрес Вільних 
Українців (СКВУ). З вели
ких надій, які ми поклада
ли на його створення, не ба
гато вийшло. 

Чотирирічний період його 
існування можна б підсуму
вати словами: немає грошей, 
немає людей. 

Є тільки кілька меморія– 
лів, відбулось кільканадцять 
дуже коштовних засідань, а– 
ле у внутрішньому житті на
шої громади його існування 
не позначилось нічим особ
ливим. 

Одначе ідеї є, і коли б їх 
видвнгнути, були б гроші, 
біда тільки в тому, що лю
дей для цього немає... 

А ці люди, що є в орга
нах СКВУ, то для них член
ство в тих органах є додат– 

„націонал - комуністичною" 
і „ревізіоністською" Югос
лавією Москва вирішила ви
користати з а с уджуваних 
нею досі і таврованих як 
„квіслінги" хорватських ус
ташів. Зрештою, в цій розгрі 
усташі не будуть єдиними 
„допоміжними формаціями" 
Москви. Для тієї ж мети 
мобілізуються на території 
Совєтського Союзу уже та
кож колишні югославські 
сталіністи — тобто ті еле
менти, які після розриву Ю– 
ґославії з Совстськнм Сою
зом, залишилися в СССР, 
як політичні емігранти й во
роги режиму Тіта. Стриму
вані досі від відкритої про– 
тиюґославської актнвностн, 
провідники цієї „югославсь
кої еміграції" починають ви
ступати в Москві й інших 
містах з доповідями проти 
теперішнього керівництва 
Комуністичної партії Югос
лавії і з критикою ,,ревізіо– 
ністнчної" політики прези
дента Югославії Тіта. Вис
тупали з такими доповідями 
в Москві та інших містах 
недавно Блязо Распоповіч та 
Іоан Єлез, колишні репре
зентанти югославської ком
партії в московському Ко– 
мінформі. їхні виступи були 
такі днекримінуючі у відно
шенні до Югославії, що її 
уряд був примушений пере
давати офіційний протест. 

П і д е умовуючи, треба 
ствердити, що Москва прово
дить уже не тільки військо
ві „маневри" понад границя
ми Югославії, але й мобілі
зує всі можливі антиюґос– 
лавські сили, не виключаю
чи в тому й хорватських на
ціоналістів, для підривних 
акцій на території тієї краї
ни. II. В. 

го, яке вони вже мають у 
своїх крайових організаціях 
і установах, а одне і друге 
навантаження вони можуть 
виконувати тільки цостіль? 
ки, поскільки їм' залишаєть
ся для цього вільного часу 
від їх професійної Праці, яка 
с, підставою їх екзистенції. 

І тому є стан такий, який 
є. : , 

Коли ж, згідно порядку 
„ротації", Генеральний Сек
ретаріат СКВУ мав би перей
ти на 2 останні роки до Ев
ропн, то з причини недоста
чі відповідних до ведення 
Секретаріяту людей в Евро
пі, ця піраміда може опини
тись в руїні. Коли кому по,– 
трібний доказ, нехай при? 
глянеться діяльності Коор
динаційного Осередку/Укра
їнських Громадських Цент
ральних Установ в Европі, 
який про дводенний курс 
для учителів (донречі зорга– 
нізовавнй Спілкою Учителів 
у В. Британії) пише як про 
найбільше своє досягнення 
на двох шпальтах газети у 
своєму річному звіті. 

Щождо проектованої „Ук
раїнської Наукової Ради", то 
тут треба піднести меншг 
більш ті самі закиди, що і до 
С К В У . ; . „ 

В наших наукових інсти
туціях працюють науковці 
тільки тоді, коли їм їх фахо
ва праця, а радше вільний 
час від фахової праці, на це 
дозволяють. Отже, їх праця 
в тих установах є додатко
вим навантаженням для 
ник. Створення Наукової Par 
дн (коли б вона мала бути 
репрезентативна) и а кину
ло б додаткове навантажен
ня на поважне число наших 
вчених і то власне на тих, 
що і так вже у тій ділянці с 
заангажовані і на яких пра
ці наші наукові установи 
властиво живуть. То чи не 
потерпіла б сама наукова 
праця наших установ внас
лідок її „координації" ? 

А друге: коли б праця 
Ради мала бути хоч сяк-так 
серйозною і ефективною, то 
її потрібно було' б мати хоч 
невеликий адміністраційно– 
внконний орган, потрібно 
було б його десь На постійне 
примістити, дати йому ви ві
кування; потрібно було б 
відбувати засідання Ради, а 
при членстві в ній наших у– 
ченнх з різних країн діяспо– 
ри вони були-б коштовні. 
Кошти цього всього були б 
немалі. 

А звідки ж мали б взятись 
фонди на це, на координа
цію наукової праці, коли 
нам трудно "мобілізувати 
фонди на саму наукову пра
цю? 

Нелегко ці фонди було б 
мобілізувати. 

Але чи, якби навіть і од
ну і другу проблему вдалось 
якось позитивно розв'язати, 
чи наклад праці -^коштів о– 
правд'ав би ще ч)Дин тягар 
для наших вчених і нашої 
громади, яким і була б без
сумнівно згадана. Рада. 

Скажімо собі одверто: на
уковими установами, які мо
жуть входити в рахунок для 
„координації дії", в основно
му є УВАН, НТШ, УВУ та 

(Закінчення на crop. 3-ій) 

ГТУТТТТТТТХТТТТТТТТТТХХТГТІ 

Д-р Михайло Марунчяк 

У СЛУЖБІ НАРОДОВІ 
75-РІЧЧЯ Д-РА ВОЛОДИМИРА КИСІЛЕВСЬКОГО 

СХХХХХГХХХХХХХХХПТХХХІ:ХХХХХГХІХГ 

В дні 4-го серпня ц. р. 
сповнилося 75 років життя 
та багатьох десятиріч нев
сипущої народної праці д– 
рові Володимирові Кисілев– 
коМу, передовому діячеві у– 
країнської діаспори та піо– 
нерові-дослідннкові історії 
українців Канади. Багато
гранна діяльність в службі 
народові позначена в житті 
ювілята від ранньої молодо
сте. Він старшина Українсь
кої Армії, журналіст, есеїст, 
політичний діяч, а переду
сім невтомний учеяий-дос– 
лідник, дійсний член УВАН, 
НТШ, почесний і дійсний 
член багатьох наукових ус– і 
таяов Канади. При цьому і 
це безпретенсійний і скром–! 
ний працівник народу і на
уки, ціллью життя якого 
булл слурбй спільноті та 
правди 

Володимир Кисілсвськнй 
прийшов на світ на Покутті 
в Коломиї в 1896 р. в роди
ні Юліяна Кисілевоького 
(1863 - 10291, поштового 
контролера, та Олени зі Сі– 
меновичів Кисілевської (18-
69 — 1956) відомої сенатор
ки та діячки жіночого орга
нізованого руху– першої го
лови Світової Федерації Ук
раїнських Жіночих Органі
зацій. 

В обох родоводах, Кисі– 
левськнх і Сіменовнчів, бу
ли глибоко вкорінені свяще– 
ничі традиції, які сягали ще 
III а ш к є в нчівськнх часів, 
знову ж сам рід Кисілевсь– 
ких мас коріння в козаць
кій старшині часів гетьмана 
Богдана Хмельницького. 

Cry дії та військова школа 
Початкову школу В. Ки

сілевськнй пройшов в ро
динному місті, а середню в 
Чернівцях. На порозі до уні
верситетських студііі його 
застукала війна і він, за по
кликом своїх патріотичних 
почувань, зголосився добро
вольцем до Українських Сі
чових Стрільців, разом із 
сімнадцяткою „легінів" се
ла Річки. 

В часі державного зриву 
він попадає у вир політич
них та військових подій, бо 
станиця УСС-ів у Відні, в 
якій перебував сам молодий 
старшина Володимир, стала 
збірною базою для україн
ських військовиків з різних 
частин австрійської армії. 
Як здібного старшину, його 
приділено на персонального 
адьютанта генералові Густа– 
вові Адольфові Ціріцові, 
кол. австрійському полков
никові Генерального Штабу, 
якого з десятком інших ко
лишніх австрійських стар
шин прииято в склад Укра
їнської Галицької Армії. Пі
сля року такої служби, де 
він був теж учителем укра
їнської мови для генерала, 
його приділено до Бритійсь– 
кої місії в Одесі, а звідси був" 

він кур аром до президента 
Євгена Петрушевича. 

Після війни Володимир 
Кисілевськнй продовжує у– 
ніверентетські студії у Від
ні, які і закінчує в 1924 р. 
докторатом ф і л ософічних 
наук, обороняючи дисерта
цію п. н. „Українська шлях
та 17-го сторіччя". У між– 
часі він працює в студент
ській організації „Січ" та 
виїжджав на короткий час 
на рідне Покуття, щоб роз
глянутися в політичній ситу 
ації Західньої України, яка 
тоді змагалася за автономні 
права під польською зай– 
манщнною. Окупаційні по
рядки не заохочували моло
дого доктора філософії до 
постійного перебування там 
же. а то тим більше, що йо
го дядько д-р Володимир Сі– 
менович, визначний діяч Чи
каго та ЗСА, в листах на
мовляв Володимира виїхати 
за море. Заки це сталося, 
він вписується ще на студії 
французької мови в Сер
бові і щойно звідви виїж
джає, але не до Чикаго, 
тільки до Вінніпегу в Кана
ді. 

Типовим с, що д-р В. Ки– 
сілевський підготовлявся до 

кожної праці з великою пе– 
дантністю. Коли він поба
чив, що його англійська 
мова потребує деякого пог
либлення, він без вагань 
вписується учнем до серед
ньої школи, щоб опісля пе
рейти на вищі студії в То– 
ронтонському університеті, 
де й він закінчив їх. 

Журналіст та праця 
в Українському Бюрі 

в Лондоні 

Крім своїх студій над мо
вами та історією, д-р В. Ки
сілевськнй присвячував ба
гато часу студіям журналіс
тики і працював в цій ді
лянці практично. Він пос
тійно кореспондував з кра
йовими часописами, зокре
ма з львівським „Ділом". 
Працював кореспондентом в 
національній пресі Вінніпе
гу, щоб вкінці перебрати 
обов'язки редактора „Захід– 
ніх Вістей" в Едмонтоні, ти
жневика, що його почала 
видавати німецька видавни
ча спілка „Дер Куріер" в 
1928 р. Коли видавництво 
згодом перейшло в інші ру
ки, наш Ювілят працює ко
роткий час асистентом ре

дактора в тижневику „Ук
раїна" в Чикаго та одночас
но робить заходи, щоб пе
рейти на працю переклада
ча до канадійського Мініс
терства закордонних справ. 
Однак доля судила інакше. 

Польська пацифікація За– 
хідніх українських земель в 
1930 р. сколихнула патріо
тичними почуваннями зао
кеанських українців. Саме в 
тому часі в зв'язку з подія
ми в Галичині приїхав до 
Чикаго інж. Яків Макогін 
з Бостону, щоб порозуміти
ся з чільними представника
ми української американсь
кої громади, як повести про– 
тестаційну акцію на амери
канському та європейському 
теренах. Він запропонував 
на власний кошт об'їхати 
Галичину і зібрати матеріа
ли про пацифікації і злочи
ни, щоб опісля опублікува
ти їх в західній пресі. При 
цьому він підніс потребу за
снувати в Лондоні в Англії 
окреме Українське Бюро, я– 
ке з одного боку інформу
вало б англійський світ про 
події на українських землях, 
а з другого боку, інформу
вало б загал українців про 
відгуки українських справ в 

англомовній пресі, в палаті 
послів, в палаті лордів, в Лі
зі Нацш тощо. Бюро мало 
стояти в тісному контакті з 
провідними у к р а ї нськими 
чинниками по обох боках 
океану. 

Цю пропозицію інж. Я. 
М а к о г о на втаємничені в 
справи передові українці 3-
СА і Канади привітали із 
захопленням, а д-р Володи
мир Кисілевськнй став в ко
роткому часі екзекутивним 
директором з а п лянованого 
бюра в Лондоні. На цьому 
пості він перебув від 1931 до 
травня 1940 p., коли то при
міщення Українського Бю
ра були збомблені в часі ні
мецьких налетів. Це одна з 
ділянок української дипло
матичної та інформаційної 
служби, яка жде свого об'
єктивного історика 

Виконуючи в Лондоні над– 
надзвичайиу відповідальну 
працю, д-р В. Кисілевськнй 
знаходить ще дещо часу 
щоб глибше студіювати іс
торію українського народу 
та проблеми сходу Европн 
на Лондонському універси
теті. Ця праця тісно зазуб
лювалася з його практично– 
ю роботою в Українському 

Бюрі. Працював він в таких 
професорів як сер Бернард 
Парес, Роберт Оетон Вотсои, 
В. Джо Ровз та інш. Студії 
свої закінчив ' ' дисертацією 
„Українське н а ц і овальне 
відродження в 'Австрії 1872-
1848". В Лондоні став він 
членом Королівського Інсти
туту Міжнародних; Справ. 

В Міністерстві в Оттаві 

Повернувши'до Канади в 
1940 p.. д-р Володимир Ки
сілевськнй стає.членом ко
мітету співпраці канадських 
громадян (Committee on Co? 
operation in Canadian Citizen
ship) — установи, яка мала 
за завдання скріпити горо– 
жавські зв'язки в часі воєн
них подій. Було це діло Де
партаменту Народної Воєн
ної Служби. Цей Департа
мент був переформований в 
1946 р. в секцію Департа
менту Державного Секрета
ря а в 1950 став частиною 
новоствореного^Департамен– 
ту Горожанства й Іміграції 
Д-р В. Кисілевськнй мав 
відповідальне завдання в 
цьому Департаменті, бо за 
цілий час цих змін й опіс– 
(Продовження на crop. 3-ій) 
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СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 20-vo СЕРПНЯ 1971 
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-' Ряди наших науковців ростуть 
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Читачі „Свобода" зацікав
лено слідкують за вістками 
про наукові осягн нашої мо
лоді, яка здобуваючи знан
ня в університетах, збіль– 
ш У е ряди наших профеоіо– 
налістів у різних ділянках. 

Д-р Ігор Парфанович в 
в липні Ц. p . , на університе
ті в Клівленді, одержав до– 
кторат, з генетичної офталь
мології,, на основі праці про 
очні захворіння з генетич
ним підложжям. Це вже йо
го третій,. докторат,: бо два 
перші одержав' він у 1970 р. 
на університеті Сіятел в 
стейті Вашингтон, один з 
людської анатомії, а другий 
з людської фізіології. 

Д-р Ігор Парфанович, син 
лікаря д-р Теодора й Іван– 

ча ПОТРІБНІ НАМ ШР 
(Закінчення зі crop. 8-ctJ 

університет в 

Д-р Ігор Парфанович 

нн Парфанович у Боффало, 
Н. И. є членом Пласту (ку
рінь „Чорноморці") та чле
ном 304-го Відділу УНС. 

I I I T I I T l I I i n t T T T T T T T T T T T T T T T I T T H t T t T T t T t t f l 

І ВИСТАВКА ОБРАЗІВ 

ВОЛОДИМИРА БАЧИН(МОГО 
У ВУДСТОЕ 
NOVA GALLERY 

194 Tinker Street 
- ' Тел.: 

Woodstock, N.Y. 12498 
(914) 679-8822 
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Католицький 
Римі. 

А чи для координації пра
ці згаданих 4 установ потріб
но аж творити нову пірамі
ду в нашому суспільному 
житті? Чи не знайшовся б 
якийсь інший, менш склад
ний і коштовний спосіб уз– 
гіднювання дії тих установ? 

Мені видасться, що такий 
спосіб знайти можна. 

Д е тимбільше потрібне й 
важливе, що стан справ у 
нашій еміграційній" суспіль
ності такий, що в ній не до 
кращого йде, a` до гіршого, 
що йде й щораз більше буде 
йти до згортання агенд на
ших організаційних клітин, 
а не до їх розширювання. 

І тому творення нових пі
рамід с не тільки недоціль
ним, але й небезпечним, бо 
може прийти такий час'гщо 
наш суспільний організм 
буде мати велику голову, а 
тільки маленьке тіло. 

Було б доцільним (у рям– 
цях СКВУ) застановитись 
над тим, як запобігати то
му, щоб згортання агенд на
ших організацій та установ, 
їх відмирання (а воно прий
ти мусить) не пошкодило, 
не обмежилр і якнайменше 

rjrjX від'ємне відбилось на суті й 

розмірі нашої праці в сус
пільності. 

Респектук) голоси пооди
ноких наших вчених, згада
них у статті проф. Яр. Руд– 
ннцького, які приватно вис– 
казали йому свою опінію 
про доцільність існування 
такої Ради. Наскільки це 
була їхня чемність у відно
шенні до нього, не беруся 
говорити. 

Але навіть якби так було, 
як пише проф. Яр. Рудннць– 
кнй, то, респектуючи далі їх 
статус у нашому науковому 
світі, треба сказати, що у так 
важливій справі як створен
ня такої Ради мусілн б вис
ловитись всі наші вчені, зор
ганізовані в наших науко
вих установах, на відповід
них зібраннях своїх уста
нов, на яких всі „за" і „про
ти" створеная такої. Ради 
були б основно передискуто,– 
вані. Остаточне рішення у 
справі повинен винести та
ки загал зорганізованих 
вчених, а у самій справі не
має причин спішитись. 

Було б дуже небажаним, 
коли б в нашому життю по
стала ще одна піраміда, з я– 
кої не було б корнети. 

Хеодор Данилів 
Лондон, Англія 

шдвваияв "^WWWW^Wm`lmWm`wb^^'S 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ НЛЮБ в НЮ ЙОРКУ 

влаштовує з доручення 
УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОІ Ц Е Н Т Р А Л І А М Е Р И К И 1 К А Н А Д И 

в днях 3-го, 4-го, 5-го і 6-го вересня 1971 року 
на басейні „СОЮЗІВЕИ" 

ПЛАВАЦЬКІ ЗМАГАННЯ 
ЖІНОК - ЧОЛОВІКІВ - ЮНАЧОК 

ЮНАКІВ - ДІВЧАТ і ХЛОІЩГО 
за ПЕРШОСТІ УСЦАК-у, за мандрівну чашу 

УКСОЮЗУ у дружиновему точкуванві 
та за медалі УНСОЮЗУ 

у слідуючих конкуренцШх: 
Хлопці (в-10 р.) — 25 м довільним 
Хлопці (11-12) - 25 н довільним 
Юнаки (13-14) - 50 и. довільніш І 50 м грудним 
Юнаки (15-17) - 50 м. довільним 

50 м грудним 
100 м змінним 

Чоловіки - 100 м довільним 
100 м грудним 
50 м метеликом 
4 X 50 м гінці — довільним 
4 X 50 м гінці - змінним 

Дівчата (8-10) — 25 м довільним 
Дівчата (11-12) 25 м довільним 
Юначки (13-14) 50 м довільним 
Юначки (15-17) 50 м довільним і 50 м грудним 
Жінки — 50 м довільним і 50 м грудним 

Зголошення до змагань, подаючи прізвище, вік 1 
конкуренцію (окрім гінців), слати до середи 1-го вересня 
на адресу: 

Mr. .1. D. Rube!, 211-05 29th Ave, Вауякіе, N.Y. 11S60 
TeL (212) BA 4-2170 (8-Ю P.M.). 

Додаткові зголошення приймасться в суботу, 4-го 
вересня від год. 9-ої до 10-ої рано над басейном Союоів– 

на кортах „СОЮЗІВКИ" 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ 
за індивідуальні першості 

УКРАЇНСЬКОЇ СПОРТОВОІ Ц Е Н Т Р А Л І 
А М Е Р И К И і К А Н А Д И на рік 1971 

І ЗА Ч А П П 

УНСОЮ8У, „СОЮЗІВКИ", „СВОБОДИ", 
„УКРАЇНСЬКОГО Т И Ж Н Е В И К А " 

1 п н і М. Д У Ш Н И К 
в поодинокій грі: 

ЖІНОК - ЧОЛОВІКІВ - СЕНЬЙОРІВ 
ЮНАЧОК - ЮНАКІВ - ХЛОПЦЮ 

У змаганнях можуть брати участь змагуни (-ви), 
яких Т-ва є членами УСЦАК. 

Зголошення до змагань враз із аписовим по (3.50 
від скоби прнймас 

Mr. Bohdan Rak 
43-21 - 49th Street 
Long Island City, N.Y. 11104; TeL: (212) TW 8-7685 

до 23-ro серпня 1971 p. Додаткових зголошень перед по
чатком змагань не приймається, бо льосування відбу
деться на засіданні Комісії на передодні змагань. 

Збірка всіх лмагутв. ла виїмком групи чоловіків, в 
суботу, 4-го вересня у ..Веселці", о год. 10 рано, точно. 
Нерозставлені змагуни в групі чоловіків почнуть роз– 
гривки в п'ятницю. 3-го вересня, о год. 10 рано. Тенісіг– 
тн, які не зголосяться до визначених гор до ГОД. 11-ОІ 
перед полуднем, будуть ^дискваліфіковані. 

Початок змагань — субота, 4 вересня 1971 р. 11-та 
год. рано, фінали по полудні того самого дня. 

Вписаве 51.00 від особи. 
Змагуни (-кн) можуть брати участь в одній віковій 

групі (окрім гінців). 
Клюбове точкуванвя системою б-3-l (гінці 10-0-2). 

Ьтжх 

Спортові Т-ва виготовлять прапорці у красках свого Т-ва у виді прямокутника 
( 2 x 3 стопи) і передадуть їх проводові змагань. 

Змагуни (-кіі) подбають про замовлення нічлігів на ,,Союзівці" на час змагань: 
"SOYUZIVKA". Ukrainian National Association Estate, Kerhonkson, N.Y. 13444 

Тел.: (914) 626-6641 
1 " І ^ Ч М Ч Г У І ^ У І У М Я Ч 
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Окружний Комітет 'Відділю У НСоюзу Великого Ню Йорку 
влаштовує 

в НЕДІЛЮ, 22-го СЕРПНЯ 1971 р. 

ПРОГУЛЬКУ НА С0ЮЗІВКУ 
з такою програмою: 

11;00 год.: С Л У Ж Б А Б О Ж А в ліску кало каплиці „Союзівки 
1:30 год.: СП ІЛЬНИЙ ОБІД у великій їдальні Союзівки 
3:00 год. : К О Н Ц Е Р Т У СТОРІЧЧЯ Н А Р О Д Ж Е Н Н Я В. С Т Е Ф А Н И К А 

влаштований учнями Українознавчих Курсів УНСоюзу 
4:30 год. : П Р О Г У Л Ь К А Д О В О Д О П А Д У й КУТШІЬ, оглядини Сою

зівки і її гірської околиці, виграші ц5яних нагород, оглядини 
В И С Т А В К И К А Р Т И Н У К Р А Ї Н С Ь К И Х М И С Т Щ В . 

Виїзд автобусами: 
ГЛзд. 7:00 ранку з-ггід Старої церкви, 3709 - 31-а Евшо, АСТОРІЯ, Н.И. 
Год. 7:30 райку: :і-гтід Українського Нар. Дому, 140 2-га Евшо, НЮ ПОРН. Н.И. 
Год. 8:00 ранку: з-під Українського Народного Дому в ИОНКЕРСТІ, Н.П 

доли рій від дітей, разом за 

В Ш З Д ЗІ СОЮЗІВКИ: год. 7:00 вечором. 
КОШТ ПРОГУЛЬКИ: 10 доларів від дорослих і 

ОВІД і КОНЦЕРД. 

Зголошення до участи в прогульці: 
„САМОПОМІЧ", 98 Друга Евшо, Ню Порк, у птт. д.ра В. Палідвора 1 Є. Ма– 

нацького. телефон ч,: 777-1336; 
.ДНІСТЕР". Ню РТорк, 119 Евшо ..А", у rm. д-ра В. Вишиваного я Івана При

годи, телефон: GRamercy 7-1054; 
БРУКЛИН. 416 17-та вулиця, у пані Марії Демкдчук, тел.: 788-4403; 
ПОНКЕРС, 771 А Ионхврс Евню, у п. В. Коряцького, тел.: (914) 969-4200 та в 

п. Василя Мандзія, 41 Каролін Евню. тел.: 4Т8-4312; 
АбТОРІЯ, М. Хоманчук, 3137 - 36-та вулиця, тел.: RA 6-4428. 

У К Р А Ї Ш Ц В Е Л И К О Г О Н Ю И О Р К У ! Скориотайте з виїмкової нагоди, 
щоб за невеличку оплату відвідати чарівну Союзівку й провести бо
дай одну неділю серед природи, здалеку від гарячі, бруду і гамору 
великого міста. 

О К Р У Ж Н И Й КОМІТЕТ УНСОЮЗУ 

ш fram^ 

До Шлейного Комітету УАЩ в Австршт 
авійшейЇЬЯЖШШЙ ИйТрШИїтТ Ійаріон 

Канберра. — Здійснюючи 
постанови Собору Українсь
кої Автокефальної Право
славної Церкви з 1969 року, 
Єпархіальна Рада УАІЩ в 
Мельборні створила Юві
лейний Комітет для прове
дення святкувань 50-річчя 
відновлення Української Ав
токефальної Православно ї 
Церкви. Головою Почесного 
Комітету став Влаженнішнй 
Митрополит Іларіон з Кана
ди, а його заступниками: 
архиспископ Андрей, архне– 
пнекоп Снльвестер, о. про
тон. Б. Стасишнн — голова 
Консисторії УАПЦ і Адміні
стратор у Австралії, також 
отці-настоятелі і голови Па
рафіяльних Рад; головою 
ділового Комітету став Ми
кола Грищук. Постановлено 
відзначити Золотий Ювілей 
УАІЩерквй на території 
Австралії в жовтні 1971 р.̂  
з Панахидами за померлих 
творців та борців за існу
вання УАПЦ, недільними 
Богослуженнямн, а вечора
ми — Святковішії Академі
ями. У м. Мельборн така а– 
кадамія буде проведена си– 
лами трьох місцевих пара
фій УАПЦ: Святопокровсь– 
коі, Святотроїцької і Свято-
благовіщенської, з Джілон– 
ґу. У повідомленні Ділового 
Комітету сказано, що крім 
молебнів, увечорі 31 жовт– 
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ня в Українському Народно
му Домі в Ессен дон і відбу
деться Святкова Академія 
„в честь радісної події — 
Відновлення втраченої в 16-
86- році незалежностн нашої 
Святої Української Право
славної Церкви". Тижневик 
„Українець в Австралії" ч. 
13/1971 повідомляв, що до 
всіх парафій УАІЩерквй в 
Австралії з рамени Ділового 
Комітету вислано текст го
ловної доповіді на святку
вання 50-ліття відновлення 
УАПЦ, Будуть видані та– 

ДРУТКУЄТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКИЙ 

„ЧАСОСЛОВ" 
Едмонтон. — 'Митрополит 

Української Автокефальної 
Православної Церкви Вла
дика Мстислав (Скрипник) 
повідомив представника ти
жневої газети „Українські 
Вісті" в Едмонтоні з 5 серп
ня, під час перебування в 
тому місті, що „велика ча
стина „Ієрейського Молито– 
слова" — Часослова - вже 
надрукована". П е р е к л а д 
цього молитовника на укра
їнську мову зладила богос
ловська комісія, до якої вхо
дили також кілька мово
знавців, у тому й проф. П. 
Ковалів. 

Новий професіоналіст д-р Яромир 
Оришкевич 

Яро.мнр Оришкевич, син 
д-ра Петра і Ярослави, на
родився 5-го червня 1943-го 
р, у Золочені, Україна. У 
1944 р. в ході воєнних дій, 
переїхав з батьками почерез 
Лемківщнну і Словаччину, 
та опинився в Німеччині, де 
у Діллінгені, 5-літнім хлоп
цем закінчив першу клясу у– 
країнської школи. У 1949 р. 
виїхав до Америки; тут, по 
відбутті 8-клясової початко
вої школи і 4-літнього гай– 
скулу, вписався на Мернлен– 
дський Університет, де сту
діював пре-мед з мікробіо
логією— головним предме -
том. Після ґрадуації в 1965 
p. , продовжував студії в Ді
лянці мікробіології на Бей– 
лор Університеті у Даллас, 
Тексас, і там в 15)67 р. одер
жав ступінь магістра. Яро– 
мнр рішився стати дентне– 
том, і осінню того ж року по
чав студії у Школі Дентисти 
ки Мернлендського Універ
ситету у Балтимор, з якої 
ґрадуував 4-го червня ц. p. , 
одержуючи ступінь доктора 
дентнетнкн. 

3-го вересня ц. р. д-р Яро– 
мир починає дволітню ден– 
тистігчку практику, в ранзі 
капітана, в Департаменті 
Повітряних Сил Америки, 
опісля наміряє відкрити вла
сну практику на Сході Аме
рики. 

ГТТТІІТТТТТТТТТТІТХХХХХГХХГГХІ 

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
З Е М Л Я К І В КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ та ВСІХ 

П К О Л И Ш Н І Х М Е Ш К А Н Ц І В 
— відбудеться — 

в днях 4,5 і 6 вересня 1971 року 
на оселі „ДІБРОВА", недалеко ДІТРОНТУ 

Зголошення слати на адресу: Д-р Марія Палтароют, 
4401 Собсскі, Дітройт. Міч. 4Я212. Тел.: 89.4-1102. 

Програма Зустрічі буде подана на місці 
ЗАПРОШУЄ ГНІЦІЯТИВНИИ КОМІТЕТ: 

Д-р Марія Валтаропич, ред. Михайло Важанськнй 
і Олекса Рябець 
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НАРОДОМ 
aft entp. 2-w) 

ЛЯ він ДІЯВ як зв'язковий з 
етнічними групами, Канади. 
В такій праці пройшло Юві– 
лятові 20 років. Це дало йо
му можливість вглибитися в 
канадійську мозаїку а зок
рема збагнути історію рідної 
спільноти. З цього титулу 
д-р В. Кнсілевський стаВ 
професором Оттавського у– 
ніверентету, в и к л а даюча 
про проблеми іміграції та ет
нографії Канади. Цим вів 
дав початок студіям нової ді
лянка канадіянн, якої досі а 
університетських програмах 
ле було. 

Із цимя студіями д-р В. 
Кнсілевський не розстається 
й досі, не зважаюча на те, 
що добрий десяток років вів 
в на заслуженій емеритурі. 
Однак для таких, як наш 
Ювідят, емеритури ніколи 
немає. Він постійно октав
ний у своїх дослідах та фе
деральних архівах. У вислі– 
ді його наполегливої праці 
появилася низка наукових 
праць, есеїв тощо, серед я– 
ких одною з більших, це ос
новна праця до почати ів ук
раїнського поселення в Ка
наді — "Early Ukrainian 
Settlements in Canada 1895-

1900: Dr. Joseph Okskow's 
Role in the Settlement, of the 
Canadian North West" 

Похвальні рецензії, які' 
появилися на його праці, бу
ли найкращою нагородою 
за його щоденні труди у все 
нових дослідах та услужніА– 
допомозі всім тик, які дог 
нього звертались за порада
ми та напрямними. Україн
ська спільнота Канади вша
нувала д-ра Володимира Ки– 
сілевського Шеичевківськоюх 
медаллю на о с т а н н ь о м у 
Конгресі Українців Канади. 

Наш Ювілят від 1М0 р. 
постійно живе в Оттаві з і 
своєю дружиною Грацхао ж 
дому Нів. яка таж о великою 
помічницею в його багато
гранній праці В папства 
Кясілевських єдина дочка 
Олена Єлнсавета, яка пішла 

; слідами свого батька та за
кінчує докторські студД. в у– 

і ніверентетах в Лондоні (Ан
глія) та Парижі. 

Приятелі і друзі сеиюра– 
дослідника радіють усшха– 

| ми Ювілята та з цілого ук
раїнською спільнотою заси
лають йому з нагоди його 
круглої датн найкращі по
бажання. 

У РІЗНИХ КРАЇНАХ ЗАКОРДОНУ ПЕРЕБУВАЮТЬ 
у тамошніх в'язницях 723 американські громадяни) зде– 
більша нижче ЗО років, арештовані за користування або 
й продаж наркотиків. Карп за це в деяких країнах д у ж е 
суворі і ніде не звільняють арештованих за кавціею. 

ДО ПІВДЕННОЇ АФРИКИ ПРИБУВ з офіційними 
відвідинами президент Малаві д-р Камузу Банда, перший 
голова будь - якої африканської держави, яка нав'язала 
дипломатичні взаємний з Південно - афрнкасським Сою
зом, в якому існує режим расового поділу. Каунда, який" 
в Африці дістав диплом лікаря, вважає, що зв'язки з бі
ло - расистських Південно - африканським Союзом кори
сніші для тамошніх мурннських автохтонів, ані ж політика 
ізоляції. Почесна чета білих вояків вітала Каунду, а пре
м'єр Джон Форстер видав в його честь бенкет. 

НЕМА ТО ЯК НА С О Ю З І В Ц І ! 
Найкраще Осел? 
місце Унраїнсьнога 
відпочинку Народного 
і вакацій! Союзу 

в Нетснильських горах 
біля міста КЕРГОНКЄОН, Н. И. 

УПРАВА СОЮЗІВКИ ПОВІДОМЛЯЄ, щ о 

ІДЕ Є БІЛЬШ КІМНАТИ 
Також кімнати в гуртожитку для цілігх груп 

по зниженій ціні. 
Писати: 

UKRAINIAN NATIONAL ASS'N ESTATE 
Kerhonkson, N.Y. 12446 

Тел . : (914) 626-5641 або (914) 626-7361 

Д-р Ярослав Оришкевич 

Д-р Оришкевич володіє до
бре українською мовою в 
слові ' пнсьмі. бо через де
в'ять літ вчився в українсь
кій школі, відбував табори у 
Стретфорді й Іст Четгем, звн– 
дів Україну, і с членом Пла
сту. 

Яромир Оришкевич—член 
УНСоюзу 15-го Відділу. 

н. н. 

п ш і t 
ПАРАФІЯЛЬНА УПРАВА і ЧЛЕНИ ЦЕРКВИ 
СВ. АРХ. МИХАЇЛА а МПШЕАІЮЛТСІ, Міни. 

з глмбоюім жллгм подають до відома, 
що дня 13-го серпня 1971 року номер 

сл. п. 
П р о ф . Д-р МИКОЛА ГАЙДАН 
Професор Уиїверсіггет) в Мініігшю.іісї, визначний нау
ковець, с-.\чіЧльііо-грол:ідіі.і;іій діяч та внеоких якоспЛ 

людина. 
ПОКІЙНИЙ народнвгя 1898 р. в Черкасах, Україна. 
Тлінні Останкн Небіжчнші похоронено на цвинтарі 

Сдисет Меморіал в Мішіеішолісі, Міни., дня 14-го сер 
1971 року. 

о 
Дружині и Родині Покійного ВІТСЛОВ.'НОС.ЧО 

глибоке співчуття. 

Ів-го серлнл 1971 р. після важкої недуга відійшла у вічність на 9в-иу році життя 
одоап по Иреанденті Украіаемсо! Народної Республіки в еклнлі 

МАРІЯ ВАРФОЛОМІЇВНА 

рл 
ПАНАХИДА відбудеться в п'ятяяцю, 2в-го серпня 1971 р. о годині 7-НЬ вечо– 
і похоронному заведенні Петра Яремн при 7-ій пул. в Ню Порку. 
В оубЧиг/, 21-го серніш 1971 р. о 9-ій год. рапку перевеаеппя Тіла до Україн

ської Православної Катедрн са. Володимира прн 160 Вест 82-га пул. у Ню Порку. 
ПОХОРОН відбудеться па Українському Православному Цвинтарі у Баанд 

Бручсу, Н. Дж., з церкви се. Андрія о год. 12-ііі аполудие. 

У глибокому смутку: 
МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ ЛТВІЩЬКІПТ з дружиною ГЕЛЬГОЮ 

і силач ІОРКОМ 
ПАТАЛІЯ ЛтИЦЬКА-ХОЛОДНА з ЧОЛОПІКОЛІ ПЕТРОМ 
ІДА ХАРИНА з чоловіком о. МИХАЙЛОМ і синами: АНДРІЄМ, 

КОГДАНОМ і ПЕТРОМ 

Вегуиангте в члепн УНСоюзу? 
Ш І І І І П І І І І І І І 1 1 Ш І І 1 1 Ш 

м і 

Ділимось сумною п!сткою з Ріднммн та Знайомимя, 
що в п'ятницю, fi-ro серпня 1971 року по довшій недузі, на 80-му ропі життя, 

упокоївся в Возі 
паш Найдорожчий БАТЬКО та ДІДУСЬ 

св. п. 
ПЕТРО ДОНОСЬКИЙ 

уродж. н селі Доброчнн, Сокальського району, Західна Україна. 
Покійний 5уя довголітнім членом УПСоюяу та інших організацій. 

ПОХОРОН відбувся 10-го серпня 1971 року у Флшнінґу. Ню Порк, прн участі 
Рдні та Приятелів. 

У глибокому смутку: 
дружина — МАРІЯ (з дому МЕЛЬНИК) 
дочка ПАРАНЯ МАЛАХОВСЬКА з мужем ТЕОДОРОМ та дітьми 
кузин ВАСИЛЬ МЕЛЬНИК Із дружиною САВПІОЮ в Чикаго 
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До відома студентів коледжів 
і університетів Філадельфії і округи 

В слідуючому ахадемітно– 
н у році 1971-72 будуть про
довжуватись студії україн
ських предметів в Пенн нль– 
венійському Університеті, 
цим разом на обох рівнях: 
,ТГреджуейт Скул" і 'Андер– 
греджуеит Скул" . 
7" В „ґреджуейт Скул" бу
дуть слідуючі курси: 

1. В осінньому семестрі: ра
ння українська література 
(до ХУГИ ст. включно) з чи
танням текстів. Число кур
су: 593 і семінар з новітньої 
української літератури. Чис
ло семінара: 599. 
'2. у весняному семестрі: 

новітня українська проза 
(література XIX і XX ст.) з 
читанням текстів. Число ку
рсу: 594. 
' К о ж н и й курс дас один (1) 
юнит кредитів (3 кредити). 

В „Андергреджуейт Скул", 
Вечірній, буде проведений 
курс української літератури 
в двох семестрах: 
. І.^В осінньому: українська 
література до кінця ХУПІ ст. 
Ннсло курсу: 192 с 
` 2. у весняному семестрі: но
вітня українська література. 
Число курсу: 194 с. 

Кожний курс дас один (1) 
креднт-юннт (три кредити). 
І Виклади провадитиме д-р 
Н. Пазуняк,член факультету 
Ґреджуейт Скул Пеннсиль– 
венінського Університету. 
J Відповідне число українсь– 

ських предметів, а саме з у– 
країнської мови та літера– 
турй-на переміну-рік за ро
ком,—та семінарі, дають мо
жливість студентам брати у– 
країнське як головний пред
мет студій, ,,мейджер" .— 
і– осягати наукові ступені в 
тій ділянці; це с ступені ма
гістра, доктора з головним у– 
країнським предметом,—у 
мові чи літературі. Тому ті 
студенти, що зацікавлені в 
студіях української філоло
гії, повинні це взяти під у– 
вагу. 
І В бібліотеці Пеннснльве– 
ВІйського Університету с 
абірка українських книжок, 
що побільшується з року на 
рік. 
- Для улсгшення студій Ку– 
раторія УККА Відділ у Фі– 
лядельфії дбає про допомогу 
потребуючим і зацікавленим 
студентам-стнпендіями. Сти
пендії студентам уділюе та
кож фундація ім. єпископа 

Сотера Ортинського при 
СУК „Провідінні" . (В спра
ві стипендій при Куратори 
при Відділі УККА зверта
тись на адресу: 5020 Олд 
Иорк Роад; в справі стипен
дій від фундації ім. Сотера 
Ортинського звертатись на 
адресу „Провідіння" у Фі– 
лядельфії: 817 Н. Френклін 
вул.)І 

Проситься взяти під ува
гу, що реєстрація на „Андер
греджуейт" курс триває вже 
тепер і остання дата реєс
трації є 15-го серпня 1971 р. 
Реєстрація на Ґреджуейт 
курс є в перших днях верес
ня, коли й розпочинаються 
виклади в університеті. Про
симо всіх студентів прийня
ти цю інформацію до пиль
ної уваги. 

З огляду на труднощі уні
верситету в фінансовій ді
лянці ряд курсів з минулих 
років не був проголошений 
в каталозі ..Ґреджуейт 
Скул" на 1971-72 акад. p . , 
що означає тимчасове вие– 
лімінування. даних курсів. 
Так сталося було і з україн
ськими предметами. Однак 
завдяки дбайливості україн
ської громади, представленої 
Відділом УККА в Філадель
фії, українські виклади по
новлено і згадані курси про
голошено додатково на те– 
рені „Ґреджуейт Скул". 
Курси вечірньої „Андергре
джуейт" школи є проголо
шені в окремому Бюлетені 
цісї школи. 

За ближчими інформаці– 
ями звертатися на число: 
ДА 9-3634 або до Слов'ян
ського департаменту Пен– 
снльвенійського Університе– 
тсту, на число: 594-8704. 

ЗАТРИМКА В ПІВДЕННОМУ БОСТОНІ 

На фото: вивантажені з корабля СойоГМару ві Південному 
Бостоні, Маса, японські авта фірми „Тойота". Продаж цихч ,vjeujB 
авт, як і інших імпортованих з Японії товарів, натрапляти
ме у ЗСА на деякі обмеження і труднощі внаслідок вста
новленого през. Ніксоном 10-відсоткового мадподатку на 
чужоземні імпорти і зменшення цінна, авта американської 

продукції. 

Тенісові і плавадькі першості УСЦАті 
відбудуться на Союзівці 

(Закінчення з 1-ої crop.) 

Купуйте в підприємствах, 
які оголошуються 

в „Свободі"! 

нів буде розставлено і вони 
гратимуть свої матчі в су
боту. В п'ятницю почнуть 
свої гри всі нерозставлені у– 
часннки групи . чоловіків і 
змагатимуться до встанов
лення другої шістнадцятки. 
В рямцях цього формату 
жоден змагун не потребува
тиме грати більше, як дві 
партії в одному дні. Розстав
лених 16 змагунів одержать 
повідомлення поштою від 
комісії змагань негайно пі
сля закриття зголошень 23-
го серпня. 

Плаваці змагання, які від
будуться в суботу, 4-го ве
ресня, проходитимуть в гру
пах чоловіків, юнаків, жі
нок, юначок, дівчат і хлоп– 

а) 6 АКРІВ ЗЕМЛІ, потік, природне місце на 
ставок, ціна 56,000.00. 

б) 4 БОНҐАЛА, (модерні), на чотирьох акрах 
землі, близько стейтової дороги, ціна — 
516,500.00. 

в) ДІМ НА ДВІ РОДШІІ1, чудовий краєвид. Ці
на - 5Ю.000.00. 
STEPHEN OLEKSIW, BROKER 

P.O. Box 348 Kerhonkeoo, N.Y. 12446 
Тел.: (914) 626-7692 

I am an American. . 
not fold, spindle, or mutilate. 
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Being en American a comfortable. 
After all, we do hare more than any 

ether country in me world. 
Bat Mmetimes we get too eomf otV 

able. We take ovr leisure and our 
prosperity and oar freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn't easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren't handed to ns on s 
platter. 

Of eoeree, the great majority of 
Americans hare great pride in their 

Millions of mem show their pride 
by baying U. S. Savings Bonds. 

Through regular purchases where 
they work or bank, they're helped 
preserve our freedoms by investing ш 
their country. 

At the same time, they've been 
storing up quite a nest egg for them
selves. 

VS. Savings Bonds pay a guaran
teed return. And your investment is 
backed by the fall faith and credit of 
the United States of America. 

Also, the interest on Series E Ser
inga Bonds isn't subject to state or 
local income taxes. 

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeem the 
Bond. 

If your Bonds are lost, er stolen, 
or destroyed, we simply replace them 
without cost 

They're safe. 
They're easy. 
They're automatic. 
And they're also a reminder. A re

minder that we all hare to work hard 
to keep what we have. 

Investing in your country will do 
just that. 

Think about U.S. Savings Bonds. 
It's a way to keep our 

country from getting 
folded, spindled 
or mutilated. 

n 

V tb,r Vf Iwl. H a l f і er 
ісяітшущАі їм рфімй в^ь. 

Take stock in America 
Buy U S . Savings Bonds 

-TOBSScSSSESSS? 
jjMMtifJB 

І'ішшшш XaUoiutl Association, and "Svoboda" Ukrainian Duui 

ців. Зголошення ,враз із впн– 
совнм S1.00. слід висилати 
до керівника змагань інж. 
Ярослава Рубля на адресу: 
211-05 29th Avenue, Bayside, 
N..Y 11360; телефон: (212) 
ВА 4-2170. до середи, 1-го 
вересня. Додаткові зголо
шення прнннматиметься ще 
в суботу. 4-го вересня, до го
дини 10-оі рано на Союзівці. 
Роздача нагород УНСоюзу 
відбудеться в суботу вечо
ром в авднторії павільйону 
„Веселки". 

Напередодні кранових пер– 
шенств, на Союзівці відбу
деться тенісовнй табір для 
юнаків і юначок у віці І2-
18 років. Табір почнеться в 
суботу, 28-го серпня, і три
ватиме до четверга, 2-го ве
ресня. Оплата: S60.00 за 
харч і помешкання, 515-00 
— теніс. Зголошення слід 
висилати на Союзівку. 

ВЕЧІР ГУМОРУ І САТИРИ 

Сідней. — .Чуже успішно 
пройшов з рамена Українсь
кого Літературно - Мистець
кого Клюбу в Домі Молоді 
у Лідкомб ,,Вечір гумору і 
сатири". На ньому виступа
ли: актор і конферансьє Я. 
Гевко, поетка Зоя Когут, 
слово про сатиру виголосив 
проф. Дм. Ннтченко; висту
пали також популярні спі
вачки ..Дві Валі" — В. Ку
лик і В. Спесива та ін.. був 
показаний г у м орнстнчннй 
скеч Зої Когут. 

УНС ЗДОБУВАЄ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ 
ТЕРИТОРІЇ КАНАДИ... 

(Закінчення з 1-ої crop.) 
громади в Єлловнайфі. Завий промисел. Населення 

становлять здебільша індія– 
нн й ескімоси, але є також 
англійці, французи й етнічні 
європейські групи, зокрема 
італійці. Клімат дуже холод
ний. Коли ж, однак, зважи
ти, що італійці, які прихо
дять сюди із теплої Італії, 
якось дають собі раду навіть 
у 70 степенів нижче зера, то 
якже ж дивуватись нашому 
братові, який привик уже до 
всього. Наша українська 
громада нараховує понад сто 
родин, під кожним оглядом 
добре загосподарених. Бага
то наших людей працює на 
урядових працях, мають 
власні бизнеси та підприєм
ства. Замітний факт, що дру
жина "Комісара для цих те– 

це свідома українка. 
якого– дуже гордиться наша 
громада. З організаційного 
українського боку - це ще 
нові терени, досі не здобу
вані ні нашими організаці
ями, ні Церквами. Основною 
з причин цього — це просто
ри. Однак і це вже поборено, 
як 8-го серпня ц.р. заснова
но тут Відділ УНС ім. Мар– 
кіяна Шашкевича, великого 
пробудителя Галицької Зем
лі, який неначе символ від
родження буде блистіти у 
далеких просторах Північно– 
Західніх Територій Канади. 
Понад 25 нових членів взяли 
участь у загальних зборах 
та одноголосно рішили орга
нізувати Відділ УНС. Збора
ми проводила' президія в 
складі: В. Д і д ю к — голова 
й інж. Мирослав Пузяк — 
секретар. У почесній прези
дії був сенатор Павло Юзик. 
По довшій інформації про 
цілі й завдання УНС, які 
зробив представник Голов
ного Уряду УНС, голова йо
го Ради і організатор В. Ді
дюк, присутні взяли актив
ну участь у дискусії та де
тально обговорили всі спра
ви. Із словом виступав та
кож сенатор П. Юзик. 

До управи Відділу були 
обрані: Олександра Олек– 
син — голова, Том Натишен 
— заступник голови, інж. 
Мирослав Д. Пузяк — сек
ретар та Ричард Заболотний 
-`-' касир. Контрольну Комі
сію очолив Василь Хома з 
членами Богданом Олекси– 
нЬм і Михайлом Юрченком. 
По докладному обговоренні 
пляну праці та виступі ново
обраної голови Відділу пані 
Ьлекснн, рішено приступити 
до праці, як для збільшення 
членства УНС, так рівнож 
суспільно-громадської. Тому 
що Відділ УНС с тут пер
шою і одинокою українсь
кою суспільно-громадською 
і запомоговою організацією, 
він напевно матиме повну 
піддержку цілої української 

порукою активізації україн
ського життя с і новообра
ний провід Відділу, на чолі 
з молодою і енергійною го
ловою пані Олександрою 
Олексин. 

Предсідник зборів подяку
вав усім за активну участь 
у загальних зборах, побажав 
великих успіхів у праці та 
обіцяв всебічну організацій
ну допомогу. Подякував і 
всім тим, які зокрема при
чинились до зорганізування 
Відділу УНС. Ґратуляції но
вообраній управі Відділу 
зложив також сенатор П. 
Юзик, який, відвідуючи уря
дові чинники цих територій, 
всюди підкреслював вели
кий влад українців у розбу
дову Канади, а тим самим 
створював ще більший пре
стиж для української грома
ди. У посадника міста Сена
тор відмітив зорганізований 
української групи, чим по
садник був дуже вдоволе
ний та обіцяв повну піддер
жку у кожній праці Відділу. 

По закінченні загальних 
зборів зроблено пам'яткову 
знімку. На кінець п-во Олек– 
сині, власники великого 
транспортового підприємст
ва „Єлловнайт Тексі", гости
ли учасників загальних збо
рів чим хата багата. Вра
ження з далекої півночі — 
прекрасні. Нові терени, но
ва праця і чудові українські 
люди! 

t 
ВІДІЙШЛИ ВІД НАС 

PETER BOYDUY - член УН– і 
Союзу ВІдд. 183 Т-ва гет. І. 
Мішенії в Дітройті, Міш., по
мер 15 червня 1971 р. на 47 
р. ж. Hup. в с. Залуква, Ук
раїна. Став членом УНС'ою– 
яу в 1970 р. Полишив у 
смутку дружину Марію, ді– : 
тей: Отофона, Ліду. Тересу І 
і Дану, брата Івана, светру ̀  
Домініку, маму та 2 братів і j 
2 сестри. Похорон відбувся j 
на циннтарі St. Iledwlg в J 
Dearborn lights, Mich. 

Вічнії Пбму Пам'ять! 
її. Залуга, секр. 

4 

МАРІЯ САВКА - членна УН
Союзу ВідД– 5 В-ва св. о. 
Миколам в АсторП, Н. П., 
померла 31 травня 1971 p. і 
на 78 р. ж. Нар. в с Шд– 
камінь, Україна. Стала член– ! 

кою УНС В 1942 р. Полиши
ла в смутку доньку Джіні, 
енна Алберта, внуків, 1 сес– І 
тру і 2 братів. Похорон від
бувся на цшгнтлрі Калі, ви - ! 

рії. в Кніисі, Н. П. 
Вічна їй Нам'ять! 

М. Хоманчук, секр. 
МАРІЯ К.ІІШ - членка УН– 

Союзу ВІдд. 221 Б-ва св. 
Стефаиа в Чикаго, Ілл., по
мерла 11 липня 1971 р. на 
78 р. ж. Нар. в с. Дубрівка 
Руська, пов. Сянік, України. 
Стала членною УНС в 1950 
р. Полишила в смутку сини 
Андрія, 2 доньки: Олену і 
Мнханлнну, 8 внуків і 8 пра
внуків. Похорон відбувся 14 
.ІНШІЙ 1971 р. на цвинтарі 
св. о. Миколая в Чикаго, 
Ілл. 

Вічна їй Пам'ять! 
Т. ІНпікула, секр. 

МНХАПЛО ВАЧАРОВСЬКІІП 
- член УНС Відд. 102 В-ва 
св. an. Петра і Павла п 
Клівленді, Огайо, помер II 
червня 1971 р. на 54 р. ж. 
Нар. в Клівленді, Огайо. 
Став членом УНС в 1935 р. 
Полшннп у смутку дружину 
.Марію, сестри: Катерину І 
Гелену. Похорон відбувся 15 

Бруклнії Гтс в Клівленді, 
Огайо. 

Вічна Пому Нам'ять! 
Секретар 

ІЛЬКО БУЛКА - член УНС 
ВІдд. 881 Т-ва Дністер в Ніо 
Порку. Н. П., помер 11 лип
ня 1971 року на 80 році жит
тя. Отав членом УНС в 194! 
р. Полишив у смутку жінку 
Катерину. Похорон відбувся 
15 липня 1971 р. на цвинтарі 
Mt. Olivet, Maspeth, Queens; 
N. Y. 

Вічна Пому Пам'ять! 
B. Випитаний, секр. 

КАТЕРИНА КОВАЛЮК -
членна УНС Відд. 499 Т-ва 
ім. Волошина в Elkhart, І ml., 
померла ЗО червня 1971 р. 
па 89 р. ж. Полишила в 
смутку чоловіка Василя та 
брата Ілію. Похорон від
бувся 3 липня 1971 р. на 
цвинтарі Oak Ridge, Goshen, 
Iml. 

Вічна їй Пам'ять! 
C. Вербянська, секр. 

ПІДРУЧНИК 
„ПРИРОДОВЕДЕШІЕ" 

Московська „Правда" з 
12-го серпня сповістила, що 
в Харкові видавництва „ім. 
Фрунзе і „Комуніст" випусти 
лн до нового навчального 
року понад 12 мільйонів під
ручників. „Вже надруковані 
всі букварі для шкіл Украї
ни і понад 50 назв інших 
підручників" . Вперше учні 
другої клясн, подає „Прав
да" . дістануть підручник 
„Природоведение" (Приро
дознавство"), а учні 4-ї кля
сн „Розповіді з історії 
СССР". 

НЕ БУДЕ УКРАЇНСЬКИХ 
КУРСІВ 

Монтреаль. - Вже другий 
рік міністерство освіти про
вінції Квебеку надає право 
відкрити ігри Розмавнт. гай 
скул Курси української мо
ви й літератури. В тій шко
лі вчиться між іншими по
над 200 дітей-українців, але 
минулого року на курси зго
лосилось тільки 9 дітей. 
Цього року знову не буде 
курсів, бо щоб їх відкрити, 
треба бодай 20 дітей. Тим 
часом, у Квебеку існус пра
во і змога мати українську 
мову в середніх школах, як 
внкладовий предмет, якщо 
тільки в даній школі с до
сить українців-учнів та с 
відповідний вчитель україн
ської мови. 

Різне ЙЗ 
XXXX3DLXXU X X1111 і І 'дзсЬ 

Українське Внсаакоае Бюро 

Н О Ш PARCEL SERVICE 
1412nd Avenne, New York Ctty 
TeL: 475-7430. - Ввсвдаємо 
ПАЧКИ з ОДЯГОМ І ХАРЧА
МИ в УКРАЯНУ І ДО ОООР. 
Рівнож приймаємо замовлення 
на мотоциклі, холодідьншш, 
телевізори 1 машини до пран
ая. Уряд. гоД.: ВІД нонед. де 
суб. 8:30 - 6:00 ве”Г, В липні 

1 серпні в неділі закраао. 
f T T T t M t r i i i X J J L t l l l J T X 

^ Real Estate Щ 

Різне 
ПОШУКУЄМО 

САМІТНУ Ж І Н К У 
для помочі старшому подруж
жю в Джерзі Ситі спання на 
місці, власна кімната. Телефо

нувати по 5-ій год. по пол. 
434-0052 

ВЧІТЬСЯ 
ПО-АНГЛІНСЬКИ 
П Р И "NYU" 
14-тнжнева програма 
в день, вечорами і в суботи. 
Курси: англійської 
торговельної коресподенції, 
граматики, читання, 
еггравлення акценті' і 
мовна лябораторія. 
Реєстрація від 7-го до 25-го 
вересня 1971 року. 
Курси починаються 20-го 
вересня 1971 року. 
За інформаціямн 
тел ефоігувати: 
598-3931 
або писати: 
THE AMERICAN 
LANGUAGE INSTITUTE 
1 Washington Square N. 
New York, N.Y. 10003 

Якщо Ви заінтереервані 
в купні 

ДОМУ, ЗЕМЛІ `"` 
АБО „БІЗНЕСУ 

в колнці Кергонксову, 
контактуйтеся зі" мною: 

MORRIS S O t s ! 
KerhonUson, N.Y. 91f.в?в-74в 

Х О Ч Е Т Е П Р О Д А Т И 
АБО К У П И Т И 

о ."Ч 
будинок, бнзнес ВЛ6 

звертайтеся до 
УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 

GEMINI REAL ESTATE CO. 
98 - Second Avenoe 

New York, N.Y. TeL: 477-6401 

л ,.Y Зі 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ 
УНСОЮЗУ: 

л 
Праця 

MALE 
4 
є 

MAN 

to Inspect film or operate pro-
( cssh)t; machine. 

53.00 per hour starting salary 
while learning. 37'/2 hour a 
week. Other good benefits. Call 
9 AM to 6 PM at 212 581-2040. 

ДОВБАСНЮК АГЕНЦІЯ" 
Засновано 1920 p. Тел.: AL 4-8779; AL 4-8717 

НОТАРІАЛЬНЕ БЮРО 
286 E. 10th Street New York, N.Y. 10009 

о БІЛЕТИ НА КОРАБЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 
ЧАСТИН СВТГУ; 

є ВСЯКІ ГМПГРАШИНІ СПРАВИ; 
є ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 
є ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕЙ; 
є ПАКУНКИ ДО ВСІХ КРАШ ЕВРОПИ І АЗП; 
m МІЖНАРОДНІ ПОШТОВІ ПЕРЕКАЗИ. 

Вірш ВОВВАОНЮК-ШУМЕИКО Аптія ШУМЕШСО 
ВІДКРИТО: в КОЖНИЙ ДЕНЬ ВІД 9:30 - 8:00 веч. 

в ПОНЕДІЛОК до 7-ої веч 
В ЛИПНІ І СЕРПНІ в СЕРЕДУ і СУБОТУ ЗАКРИТО. 

СУБОТА; 
21-го С Е Р І Ш Я 1971 р. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Пай''Звичайні 
місячні збори Б-варв. Юрія 
239 Відд. від год. .3:30 до 
4:30 попол. в доиі'У'кр. Аме
риканських Горожан при 
847 N. Franklin. - .Д-р В. 
Галан, гол., М. Ковальчук, 
секр. 

Н Е Д І Л Я , Є 
22-го СЕРПНЯ 5 9 7 1 р . 

ПАТЕРСОН, Н. Дж. Місячні 
збори Т-ва Т. Шевченка — 
64 Відд. о'год. 2-ІЙ по пол. 
у Вінярського, 482 Мейн ст. 
Проситься вігбрати дивіден
дові чеки та прибуїнла збо
ри. - І. Бурннк, се̂ ср. 

КАРТЕРЕТ, Н. Дж^ Місячні 
збори Т-ва Запор. (Зіч — 342 
Відд. о год. 1:30 .„по пол. в 
клясі ч. 2 прн церкві св. Ди– 

- митрія. ПроснтьсдгчЛ( вирів
няти свої вкладки та відіб
рати дивіденди. — Секре
тар. 

Купуйте в підприємствах, 
які оголошуються 

в „Свободі^ї 
' -

|| Funeral Directors || 

З М І Н А АДРЕСИ 
Д О А Д М Ш І С Т Р А Ц П „СВОБОДИ" 

81-83 GRAND STREET 
(P.O. Box 346) 
JERSEY CITY, N.J. 07303 

Д О Л У Ч У Ю 25 Ц Е Н Т І В - прошу змінити 
мою адресу: 

Моя СТАРА А Д Р Е С А б у л а : 
ЧИСЛО В І Д Д І Л У (якщо член УНС) 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Моя Н О В А А Д Р Е С А така: 
Ім'я і прізвище: 
Адреса: 

Zip Code 

Theodore WOLINNIN,foc. 
'Директор' 

Похоронного Заведеяи 
123 Eart 7th Street 

NEW YORK, N.Y. lOOOt 
TeL: GB 6-1487 

СОЛІДНА ОБСЛУГА 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. П О Г Р Е Б Н И Х 
Займається Похоронанв 
в BRONX, BROOKLYN, 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована температу

ра. Модерна каплиця ДО 
удатау ДАРОМ. 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, Bfc У. 
ORegon 4-2568 

LYTWYB і LYTWYI 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА t ЧЕСНА 
Our Services Are Available 

Anywhere In New Jereey. 
801 Springfield Avenue 

IRVINGTON, N.J. 
NEWARK, N.L 
ESsex 5-5555 

s 
ТАРЗАН, 4 . 6608. Умбебе не хоче бути вбивнпком 

І 

Слухай мене, Умбебе! Твоєї ду мамадідів! 
плем'я, як наш союзник, ма– j Ви, варунґн, навчили ме– 
тнме мир і добробут! З на– не таємних речей, що їх мо– 
шою допомогою ти можеш І жу вкладати до харчів, які 

іершш 1971 о. іш цвинтарі і оути великим вождем нар– і зроблять дюдеа такими :̂ воч 

Гей, Умбебе! н!е^вртай– 
ся до нашого мудрого вели
кого вождя його іменем! Він 

мужів! Чому, Малі–! с для нас завжди'диШом”І 
) ' T^T`"t 

рими, що вони помруть. Але 
я не навчився, чому одні 
мужі мають право вбивати 
інших 
Бубу.? 


